KALLELSE
KOMMUNSTYRELSEN

VÄLKOMMEN
Datum och tid: 2022-02-08, kl 15:00
Plats: Sessionssalen / Zoom

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till
Jacob Derefeldt, jacob.derefeldt@hoganas.se.

Med anledning av det ökade smittläget erbjuds förtroendevalda samt tjänstemän att antagligen delta
fysiskt på plats i Sessionssalen, eller via Zoom.
Alliansens förmöte börjar klockan 14:30. Socialdemokraternas klockan 14:00.
Välkomna.

Peter Schölander (M)
Ordförande
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1.

Närvaro och justering

2.

Godkännande av årsredovisning 2021 för
kommunstyrelsens förvaltningar (KS/2021/542)

Föredragande: Respektive
förvaltningschef

Sammanfattning
Förvaltningscheferna presenterar förvaltningarnas bokslut i följande ordning:
 Räddningstjänsten, kl 15:05 - 15:20
 Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 15:20 - 15:35
 Kultur- och fritidsförvaltningen, kl 15:35 - 15:50
 Teknik- och fastighetsförvaltningen (skattefinansierad), kl 15:50 - 16:05
 Paus, kl 16:05-16:20
 Teknik- och fastighetsförvaltningen (avgiftsfinansierad), kl 16:20 - 16:35
 Kommunledningskontoret, kl 16:35 - 16:50
Förslag till beslut
Arbetsutskottet samt kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars årsredovisningar för 2021.
3.

Uppföljning av intern kontroll 2021 för
kommunstyrelsens förvaltningar (KS/2021/443)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet samt kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars uppföljning av intern kontrollplan 2021, samt
uppföljning av 2021 års förbättrings- och direktåtgärder.

4.

Kommunstyrelsens månadsrapport (rapporten kommer
senare) (KS/2022/1)
Förslag till beslut
Ordförandeförslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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5.

Redovisning gällande utveckling av ny gymnasieskola i
Höganäs (KS/2021/603)

Föredragande: Cecilia
Wickenberg Rosengren,
Mikael Dahlberg, Herman
Crespin

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att det byggs en ny gymnasieskola i Höganäs centrum,
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med
utbildningsförvaltningen utreda konsekvenser av flytt av hela eller delar av Tornlyckeskolan till
Kullagymnasiets nuvarande lokaler,
att den framtida nya förskolan på Tornlyckan placeras i Tornlyckeskolans nuvarande lokaler,
att en ny framtida idrottshall byggs nära ny centralt placerad gymnasieskola.
6.

Godkännande av försäljning av Kvickkiosken, Höganäs
(KS/2021/460)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Föredragande: John
Nielsen

att godkänna förslaget och sälja kvickkiosken till nuvarande hyresgäst för 3.0 miljoner kronor,
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen,
att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra av avstyckning av tomten.
7.

Befolkningsprognos för Höganäs kommun 2021-2035
(KS/2022/11)
Förslag till beslut
Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

Föredragande: Emma
Lindman

att godkänna befolkningsprognosen för Höganäs kommun 2021-2035,
att befolkningsprognosen ska fungera som beslutsunderlag i de kommunala verksamheternas
långsiktiga planering.
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8.

Fortsatt medfinansiering av Energikontoret Skåne
(KS/2022/45)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

Föredragande: Fredrik
Seger

att Höganäs kommun är intresserade att bli medlem i Energikontoret Sydost.
9.

Ansökan om planläggning för Tjörröd 1:3 (vid Almsberg) Föredragande: Liridon Tetaj
i Strandbaden, Höganäs kommun (KS/2021/447)
Förslag till beslut
Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan om planbesked.

10.

Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 39:2
(Välinge/Pervanovo) med flera, i Viken, Höganäs
kommun (KS/2018/310)

Föredragande: Kaisa /
Milma

Förslag till beslut
Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 13 januari 2022,
att kvarstående erinringar inte tillgodoses,
att anta detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera, i Viken, Höganäs kommun, upprättad den
13 januari 2022.
11.

Yttrande över förslag till Regional
transportinfrastrukturplan Skåne 2022-2033
(KS/2021/199)
Förslag till beslut
Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att projekt Vege läggs till i yttrandet,
att anta remissvaret som sitt eget.
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12.

Godkännande av avtalsförslag avseende försäljning av
Tjörröd 2:42 (KS/2021/641)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtalsförslag mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Småryd 11:1 fastighets
AB (559324-2893) enligt ovan,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet.

13.

Finansiering av kapitalkostnader för Storgatan etapp 2
(KS/2017/285)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen 827 tkr i driftsram för 2022 för de nya
kapitalkostnaderna,
att effekten av de tillkommande kapitalkostnaderna arbetas in i budget 2023 och framåt av
kommunledningskontorets ekonomiavdelning,
att finansiera de nya kapitalkostnaderna med medel ur hyresfonden.

14.

Revisionsrapport – granskning gällande arbetet med
orosanmälningar inom socialtjänsten (KS/2021/449)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga granskningsrapporten till handlingarna.

15.

Revisionsrapport - informationssäkerhet i praktiken
(KS/2022/20)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunledningskontorets yttrande så som sitt eget till Höganäs kommuns revisorer.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga granskningsrapporten till handlingarna.
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16.

Godkännande av köpeavtal angående fastighetsförvärv
till AB Höganäshem (KS/2021/501)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna köpeavtalet och genomföra försäljningen till AB Höganäshem,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet.

17.

Godkännande av avtal för kommunalt övertagande av
de statliga vägarna 1422 samt 1435 (KS/2019/952)
Förslag till beslut
Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtalsförslaget mellan Höganäs kommun och Trafikverket,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet.

18.

Anmälan om remitterad motion angående tiggeriförbud i
Höganäs ordningsföreskrifter (KS/2021/331)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att utarbeta yttrande över inkommen motion, för
svar senast den 6 maj 2022.

19.

Anmälan om remitterad motion angående att utlysa
klimatnödläge i Höganäs kommun (KS/2021/462)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att utarbeta yttrande över inkommen motion, för
svar senast den 3 juni 2022.
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20.

Anmälan om remitterad motion angående att avskaffa
karensavdraget (KS/2021/627)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontorets HR-avdelning att utarbeta yttrande över inkommen
motion, för svar senast den 4 november 2022.

21.

Anmälan om remitterad motion angående att inrätta ett
klimatråd i nordvästra Skåne (KS/2021/409)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontorets kommunikationsavdelning att utarbeta yttrande över
inkommen motion, för svar senast den 3 juni 2022.

22.

Anmälan om remitterad motion angående
återrapportering av Ängelholm/Helsingborgs flygplats
(KS/2021/566)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontorets kommunledningsavdelning att utarbeta yttrande över
inkommen motion, för svar senast den 9 september 2022.

23.

Anmälan om remitterad motion angående riktlinjer för
markanvisning samt byggande i egen regi (KS/2021/397)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontorets exploateringsavdelning att utarbeta yttrande över
inkommen motion, för svar senast den 6 maj 2022.

HÖGANÄS KOMMUN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Page 7 of 748

KALLELSE
KOMMUNSTYRELSEN

24.

Anmälan om revidering av utbildningsnämndens
delegationsordning 2021 (KS/2022/32)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

25.

Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelsens
utskott
Förslag till beslut
Ordförandeförslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

26.

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningarna till handlingarna.
Delegeringsbeslut
 KS20184541 KS/2020/370-1 Planavtal
 KS21192066 KS/2021/37-1 Underskrivet planavtal - SBB Stataren AB

27.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
Anmälningar
 KS22194073 KS/2021/151-11
 KS22194072 KS/2021/151-10
 KS22193942 KS/2021/294-13
 KS22193941 KS/2021/294-12
 KS22193960 KS/2021/294-14

Protokoll Höganäs Energi Handel AB 2021-12-15
Protokoll Höganäs Energi AB 2021-12-15
Protokoll Styrelsemöte 8. NSR AB 2021-11-26
Protokoll Extra Styrelsemöte 7 NSR AB 2021-11-12
Protokoll NSR delegationsmöte 6. 2021-11-25

HÖGANÄS KOMMUN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Page 8 of 748

KALLELSE
KOMMUNSTYRELSEN

28.

Deltagande på lika villkor
Ärendet i korthet
Enligt kommunstyrelsens reglemente (KFS 2020:13) 1 kap § 8 får kommunstyrelsen och övriga
nämnder, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid, med
anslutning säkrad mot obehörig åtkomst och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor.
Förslag till beslut
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enhetligt
att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Maria Bylund (ekonomichef)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Maria Solenlind (controller)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§5

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/542

§5
GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING 2021 FÖR
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR, EXKL. KULTUR- OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Sammanfattning av ärendet
Samtliga av kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat förslag till årsredovisning för respektive
förvaltning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 20 januari 2022,
Kommunledningskontoret, årsredovisning för 2021,
Kommunstyrelsens ordförande, tjänsteskrivelse den 20 januari 2022,
Kommunstyrelsen, årsredovisning 2021,
Räddningstjänsten, tjänsteskrivelse den 18 januari 2022,
Räddningstjänsten, årsredovisning 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 19 januari 2022,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, årsredovisning 2021,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2022,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, årsredovisning skattefinansierad verksamhet 2021,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, årsredovisning taxefinansierade verksamhet 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars, exklusive kultur- och fritidsförvaltningen,
årsredovisningar för 2021.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-19
KS/2021/542

Bokslut 2021 kommunledningskontoret
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens verksamhet bedrivs inom beslutad budgetram och kommunledningskontoret redovisar
ett positiv resultat med ett överskott på 2 133 tkr. Gemensamma funktioner har överskott på 2 452 tkr.
Detta beror främst på lägre personalkostnader. Det har varit längre sjukskrivningar, föräldraledigheter och
vakanta tjänster som bidragit till detta. Övrig utbildning (Kunskapsforum) har ett överskott på 548 tkr.
Överskottet beror på högre intäkter från staten för 2020 än vad som bokades upp 2020.
Arbetsmarknadsåtgärder (Utbildningscentrum) har ett underskott på 852 tkr. Detta beror på minskade
intäkter från staten.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets bokslut för 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna kommunledningskontorets bokslut för 2021.

Herman Crespin
Kommunchef
Catrin Ragnvid
Controller

HÖGANÄS KOMMUN
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7(;70('%25*$5(
)|UYDOWQLQJHQKDUKDIWIRNXVSnPHGERUJDUGLDORJ.RPPXQNDQVOLHWKDUDUUDQJHUDWHQGLDORJ
WLOOVDPPDQVPHGVRFLDOI|UYDOWQLQJHQRPGLJLWDOWXWDQI|UVNDSRFKPHGHNRQRPLDYGHOQLQJHQJHQRPI|UW
HQGLDORJRPQnJUDDYPnOHQLQlVWDnUVEXGJHW$YGHOQLQJHQDUUDQJHUDGHXWELOGQLQJLPHGERUJDUGLDORJ
I|UWMlQVWHSHUVRQHU
+|JDQlVYLOO|NDVLWWLQYnQDUDQWDO)|UDWWO\FNDVPHGGHWEHK|YVQ\SURGXNWLRQDYERVWlGHUPHQRFNVn
IO\WWNHGMRU(WWQ\E\JJQDGVRPUnGHlU7RUQO\FNDQGlUI|UVlOMQLQJDYERVWlGHUQDLHWDSSKDUSnE|UMDWV
8QGHUIRUWVlWWHUE\JJQDWLRQHQDY\WWHUOLJDUHERVWlGHUSnRPUnGHW
,9LNHQ&HQWUXPKDULQIO\WWQLQJSnE|UMDWVUHVWHUDQGHERVWlGHUNRPPHUVWnNODUDXQGHU9DGJlOOHU
WU\JJKHWVERHQGHWYlQWDVGHWDOMSODQHQDQWDVI|UVWDKDOYnUHW
7RPWN|QKDUGLJLWDOLVHUDWVXQGHUnUHWVRPHWWOHGLElWWUHVHUYLFH
7U\JJKHWVSURMHNWHWlUHQIRUWVDWWIUDPJnQJVVDJDPHGI|UVYnUDQGHDYVW|OGHU*RGVDPYHUNDQPHGSROLV
RFKDQGUDDNW|UHUlUYLNWLJWLGHWWDVDPPDQKDQJPHQRFNVnJUDQQVDPYHUNDQ<WWHUOLJDUHHWWH[HPSHOSn
VDPYHUNDQlUGHWJHPHQVDPPDDUEHWHWNULQJQDUNRWLND

0c/0('$5%(7$5(
$UEHWVJLYDUHLIUDPNDQW


1lPQGVPnO
 0RWLYHUDGHPHGDUEHWDUHVRPI|UVWnUKHOKHWHQRFKNlQQHUWLOORUJDQLVDWLRQHQVYLVLRQRFKPnO

.RPPHQWDU
,PHGDUEHWDUHQNlWHQKDU+0(WRWDOWVHWW|NDWQnJRWLQRPNRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWIUnQI|UHJnHQGHnUIUnQ
6W\UQLQJVLQGH[KDU|NDWQnJRWPHGDQPRWLYDWLRQVLQGH[KDUPLQVNDWQnJRW
,QRPNRPPXQHQJnUNRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWHPRWWUHQGHQGnGHIOHVWD|YULJDYHUNVDPKHWHUPLQVNDGHVLWW+0(
0LQVNQLQJHQSnPRWLYDWLRQNDQYDUDHQHIIHNWDYSDQGHPLQGnVDPK|ULJKHWRFKHQJDJHPDQJNDQYDUDSnYHUNDGDY
VYnULJKHWHQDWWWUlIIDVI\VLVNWRFKYDUDSnDUEHWHW
/HGQLQJVJUXSSHQKDUXQGHUnUHWDUEHWDWPHGDWWWDIUDPI|UYDOWQLQJHQVXSSGUDJRFKV\IWHVnDWWGHWVNDSDVHQ
KHOKHWVELOGLKHODI|UYDOWQLQJHQ6DPWLGLJWKDUHWWDQWDOJHPHQVDPPDPnORFKSULRULWHULQJDUWDJLWVIUDPRFKEHDUEHWDV
XWHSnDYGHOQLQJDUQDI|UDWWVHQVDPODVLQRFKVlWWDVVDPPDQ)|UYDOWQLQJDUQDVDYGHOQLQJDUSUHVHQWHUDU
YHUNVDPKHWVSODQHQSnUHVSHNWLYHDUEHWVSODWVWUlIIVnDWWPHGDUEHWDUQDKDUNlQQHGRPRPGHVWUDWHJLHURFKPnOVRP
I|UYDOWQLQJHQDUEHWDUPHG

7(;70('$5%(7$5(
8QGHUnUHWKDUIXQNWLRQHUVRPVlNHUKHWRFKXSSKDQGOLQJIO\WWDWVWLOODQGUDDYGHOQLQJDU6lNHUKHWRFK
EHUHGVNDSVDUEHWHWKDUIO\WWDWVIUnQUlGGQLQJVWMlQVWHQRFKVODJLWVVDPPDQWLOOHQHQKHWPHGWYnDQVWlOOGD
3HUVRQDOLQRP+5MXULGLNNDQVOLRFKHNRQRPLKDUVDPODWVFHQWUDOWSnVDPPDVlWWVRPLQRP
NRPPXQLNDWLRQ.RPPXQNDQVOLHWKDULQOHWWHWWVDPDUEHWHPHG%nVWDGNRPPXQVRPN|SHUMXULGLVND
WMlQVWHUDY+|JDQlVNRPPXQ
(QXQGHUV|NQLQJDYDUEHWVJLYDUYDUXPlUNHWPlWWHYDUYLEHILQQHURVVLI|UKnOODQGHWLOOYnUVWUDWHJL
$UEHWVJLYDUHLIUDPNDQW5HVXOWDWHWNRPPHUDWWDQYlQGDVLDUEHWHWPHGDWWWDIUDPHQJHPHQVDP
YDUXPlUNHVVWUDWHJL
8QGHUnUHWKDUHQOHGDUGLDPDQWRFKHQPHGDUEHWDUGLDPDQWWDJLWVIUDPRFKLPSOHPHQWHUDWVGHVVDVND
W\GOLJJ|UDI|UYlQWQLQJDUSnPHGDUEHWDUHRFKOHGDUH
'LJLWDOLVHUDGHDUEHWVVlWWKDULQWHQVLILHUDWVRFKI|UYDOWQLQJHQKDUIRUWVDWWDWWVNDSDI|UXWVlWWQLQJDUI|UHQ
IOH[LEHODUEHWVSODWVSnJUXQGDYGHQSnJnHQGHSDQGHPLQ
8QGHUnUHWK|MGHVIULVNYnUGVELGUDJHWWLOONU
.20081/('1,1*6.21725(7cUVUHGRYLVQLQJ
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0c/879(&./,1*
)|UYHUNOLJDPLOM|PlVVLJKnOOEDUKHW


1lPQGVPnO
 0HGDUEHWDUHGHOWDURFKGULYHUDNWLYWNRPPXQNRQFHUQHQVKnOOEDUKHWVDUEHWHIUDPnW

.RPPHQWDU
+nOOEDUKHWVDUEHWHWKDUXQGHUnUHWIRUWVDWWDWWXWYHFNODVLSRVLWLYULNWQLQJ9LKDUVNDSDWHQJDJHPDQJI|UGH*OREDOD
PnOHQPLQVNDWYnUWI\VLVNDUHVDQGHRFK|NDWP|MOLJKHWHUQDI|UnWHUEUXN
,QQDQSDQGHPLQXWJMRUGHWMlQVWHUHVRUNRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVYlVHQWOLJDPLOM|HIIHNWHUUHVHVWDWLVWLNYLVDUDWW
DQVWlOOGDLSULQFLSLQWHUHVWDOOVXQGHUHQGDVWHWWInWDOWnJUHVRULQJDIO\JUHVRUKDUJMRUWV1\DYDQRUPHGGLJLWDOD
P|WHQKDUHWDEOHUDWVRFKGHWlUULPOLJWDWWHQGHODYGHWMlQVWHUHVRUVRPWLGLJDUHJMRUWVI\VLVNWNRPPHUHUVlWWDVDY
GLJLWDODP|WHQlYHQIUDP|YHU
.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWKDUXQGHUnUHWGULYLWHWWNRQFHUQ|YHUJULSDQGHDUEHWHPHGDWWXWYHFNODGHJOREDODPnOHQI|U
NRPPXQHQVYHUNVDPKHWHU8WELOGQLQJI|UI|UWURHQGHYDOGDRFKWMlQVWHSHUVRQHUJHQRPI|UGHVLRNWREHURFKKDUI|OMWVDY
I|UGMXSDQGHDUEHWHSURMHNWHWIRUWJnUXQGHU
)|UDWWPLQVNDYnUPLOM|EHODVWQLQJIUnQLQN|SDYP|EOHUKDUHWWGLJLWDOWYHUNW\JI|ULQWHUQWnWHUEUXNLPSOHPHQWHUDWV
9HUNW\JHWP|MOLJJ|UI|UDOODDQVWlOOGDDWWLI|UVWDKDQGYlOMDP|EOHUVRPUHGDQILQQVLRUJDQLVDWLRQHQYLONHWPLQVNDU
EHKRYHWDYDWWN|SDQ\DP|EOHURFKPlQJGHQP|EOHUVRPVWnURDQYlQGDHOOHUVOlQJV
+nOOEDUKHWVNUDYLYnUDXSSKDQGOLQJDUlUVWlQGLJWQlUYDUDQGHRFKDUEHWHWIRUWO|SHUPHGSULRULWHUDGHXSSKDQGOLQJDUI|U
KnOOEDUKHWVNUDY

8WYHFNODGLDORJRFKVHUYLFH


1lPQGVPnO
 9nUDPHGERUJDUHRFKI|UHWDJDUHlUQ|MGDPHGNRPPXQHQVWLOOJlQJOLJKHWRFKVHUYLFH

.RPPHQWDU
,6.5V,QVLNWVXQGHUV|NQLQJEHK|OOYLYnUSODFHULQJLODQGHWRFKlULGHQDEVROXWDWRSSHQL6YHULJH'HWWRWDOD1.,HW
LQQHElUDWWYLOLJJHUSnSODWVWUHQlU6.5UDQNDUI|UHWDJVNOLPDWHWLODQGHW+|JDQlVNRPPXQKDUP\FNHWK|JD1.,
1|MGNXQGLQGH[ SnIOHUDDYGHORPUnGHQD(WWH[HPSHOlUE\JJORY 1., GlU+|JDQlVNRPPXQKDPQDUSnSODWV
L6YHULJH
6HUYLFHFHQWHUKDUXQGHUnUHWKDIWHWWVQLWWSnLQNRPPDQGHVDPWDOSnSHUPnQDGRFKDYGHVVDVDPWDOWDV
RPKDQGDYVHUYLFHFHQWHU6HUYLFHFHQWHUKDUIRUWVDWWDUEHWDSnDWW\WWHUOLJDUHXWYHFNODVDPYHUNDQNULQJ
LQIRUPDWLRQVIO|GHQPHGI|UYDOWQLQJDUQD+DUVHUYLFHFHQWHULQIRUPDWLRQLUlWWWLGNDQSHUVRQDOHQLK|JUHXWVWUlFNQLQJWD
GHVDPWDOVRPNRPPHULQ(WWOHGLGHWWDlUDWWVHUYLFHFHQWHUXQGHUKDUXWYHFNODWlUHQGHV\VWHPHWGlU
NXQVNDSV|YHUI|ULQJHQPHOODQDYGHOQLQJDUQDRFKVHUYLFHFHQWHUI|UHQNODWVRFKI|UElWWUDWV'HVVDLQVDWVHUKDUYLDUEHWDW
PHGI|UDWWNXQQDEHKnOODRFKEHVYDUDIOHUVDPWDOVDPWI|UDWWNXQQDOHYHUHUDI|UYlQWDGVHUYLFHRFKHWWSURIIVLJW
EHP|WDQGH'HWKDURFNVnJMRUWVIOHUDXWYHFNOLQJVVDWVQLQJDUSnVHUYLFHFHQWHUVSHUVRQDOLQRPNRPPXQHQVROLND
YHUNVDPKHWVRPUnGHlYHQGHWWDI|UDWWNXQQDDYODVWDNRQFHUQHQVYHUNVDPKHWHU

7(;7879(&./,1*
,HQQDWLRQHOOMlPI|UHOVHDYNRPPXQHUVDUEHWHPHG$JHQGDNRP+|JDQlVSnWUHGMHSODWV
5HVXOWDWHWYLVDUSnDWW+|JDQlVlUHQYlOPnHQGHNRPPXQPHGEUDXWELOGQLQJRFKVNRODLHWWWU\JJW
VDPKlOOH
(QI|UVWXGLHI|UDWWXWUHGDI|UXWVlWWQLQJDUQDDWWLQI|UDHKDQGHOKDUJHQRPI|UWV$WWJ|UDLQN|SJHQRP
HQHKDQGHOVSRUWDOlUHWWNRVWQDGVRFKWLGVHIIHNWLYWVlWWI|UYHUNVDPKHWHUQDDWWEHVWlOODYDURURFK
WMlQVWHUSn
0HWWSURMHNWVRPVWDUWDGHVXQGHUnUHWRFKVRPlUHQYLNWLJGHOLYnUGLJLWDODDUEHWVSODWV6\IWHlUDWW
HUEMXGDHIIHNWLYDUHVDPDUEHWHRFKLQIRUPDWLRQVGHOQLQJLQWHUQWPHQRFNVn|NDYnUD
DXWRPDWLVHULQJVP|MOLJKHWHU'HQWHNQLVNDSODWWIRUPHQKDUE\JJWVXSSRFKXWELOGQLQJDUI|UGH
DPEDVVDG|UHUVRPVNDKMlOSDRFKVW|WWDVLQDYHUNVDPKHWHULXQGHULQI|UDQGHWKDUJHQRPI|UWV
:HEEHQQ\ODQVHUDGHVLDSULORFKKDUVHGDQGHVVKDUKDIWVLGYLVQLQJDUDYXQLND
EHV|NDUH9LGODQVHULQJNRSSODGHVUHNDLSnHWWYHUNW\JVRPJHQRPDUWLILFLHOOLQWHOOLJHQVJHUYDUMH
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EHV|NDUHSHUVRQDOLVHUDGHUHNRPPHQGDWLRQHUPHGOlQNDUVRPSDVVDUEHV|NDUHQ

(.2120,
c5(765(68/7$7
7.5

%8'*(7

%2.6/87

$99,.(/6(

%2.6/87

















([SORDWHULQJ









$UEHWVPDUNQDGVnWJlUGHU

























5HVXOWDW
6lNHUKHW

*HPHQVDPPD
IXQNWLRQHU
gYULJXWELOGQLQJRFK
JHPHQVDPPDIXQNWLRQHU

(.2120,6.$1$/<6$95(68/7$7(7
)|UYDOWQLQJHQVYHUNVDPKHWEHGULYVLQRPEHVOXWDGEXGJHWUDPRFKNRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWUHGRYLVDU
HWWSRVLWLYUHVXOWDWPHGHWW|YHUVNRWWSnWNU
*HPHQVDPPDIXQNWLRQHUKDU|YHUVNRWWSnWNU'HWWDEHURUIUlPVWSnOlJUHSHUVRQDONRVWQDGHU
'HWKDUYDULWOlQJUHVMXNVNULYQLQJDUI|UlOGUDOHGLJKHWHURFKYDNDQWDWMlQVWHUVRPELGUDJLWWLOOGHWWD
gYULJXWELOGQLQJ .XQVNDSVIRUXP KDUHWW|YHUVNRWWSnWNUgYHUVNRWWHWEHURUSnK|JUHLQWlNWHU
IUnQVWDWHQI|UlQYDGVRPERNDGHVXSS
$UEHWVPDUNQDGVnWJlUGHU 8WELOGQLQJVFHQWUXP KDUHWWXQGHUVNRWWSnWNU'HWWDEHURUSnPLQVNDGH
LQWlNWHUIUnQVWDWHQ
,19(67(5,1*$5
7.5

%8'*(7

%2.6/87

$99,.(/6(

%2.6/87

6XPPDLQYHVWHULQJDU









cUVDQVODJ



















,19(67(5,1*6$1$/<6
([SORDWHULQJ
7.5
5HVXOWDW
cUVDQVODJ
([SORDWHULQJ

%XGJHW

%RNVOXW

$YYLNHOVH

%RNVOXW

























)5$07,'(1
3nNRUWRFKPHOODQOnQJVLNWNRPPHUDUEHWHWDWWKDQGODRPDWWInLKDPQGHWVRPUHGDQlUSnE|UMDW'HW
KDQGODURPDWWNRPPDYLGDUHPHGSURMHNWHWQ\WWELEOLRWHNNXOWXUKXVXWYHFNOLQJHQDY+|JDQlV
KDPQRPUnGHRFKSODFHULQJDYJ\PQDVLHVNROD
(QVWUDWHJLVNPDUNUHVHUYEHK|YHUIRUWVlWWDDWWE\JJDVXSSVnDWWQ\DYHUNVDPKHWHUNDQHWDEOHUDVLJL
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NRPPXQHQ
(QVWUDWHJLVNIUnJDIUDP|YHUlUKXUYLNDQDWWUDKHUDQ\DPHGDUEHWDUHLWDNWPHGDWWPnQJDJnULSHQVLRQ
HOOHUYlOMHUDWWE|UMDDUEHWDKRVDQQDQDUEHWVJLYDUH
$UEHWHWPHGOHGDUGLDPDQWHQRFKJUXSSHUQDVRPILQQVLQRPOHGDUSURJUDPPHWVNDIRUWVlWWDOLNVRPGHW
IRUWVDWWDDUEHWHWPHGDWWVM|VlWWDPHGDUEHWDUGLDPDQWHQLRUJDQLVDWLRQHQ
9LEHK|YHUIRUWVlWWDDUEHWHWPHGDWWQ\WWMDGLJLWDOLVHULQJHQVP|MOLJKHWHULQRPYnUDROLNDYHUNVDPKHWHU
8QGHUVNDHQYLVLRQVXWVWlOOQLQJJHQRPI|UDV+HOD+|JDQlVSnULNWLJWGlUVNDGHROLNDSURMHNWHQ
VRPlUSnJnQJRFKROLNDP|MOLJKHWHUI|UDWWXWYHFNOD+|JDQlVSUHVHQWHUDV
$UEHWHWPHGDWW\WWHUOLJDUHVWlUNDRFKI|UOlQJDVlVRQJHQI|UGHVWLQDWLRQHQ+|JDQlV.XOODE\JGHQVND
IRUWVlWWD
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-18
KS/2021/542

Räddningstjänstens årsredovisning 2021
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har sammanställt en bokslutsrapport per den 31 december 2021. Verksamheten redovisar för
året ett resultat på – 720 tkr.
Underskottet består av tre större poster. Dels kostnader i samband med större bränder i Svanshall och Lillefred
som uppgår till 100 tkr. Coronapandemin har bidragit till kraftigt ökad sjukfrånvaro för räddningstjänsten med
ökade vikariekostnader som följd, uppgår till 220 tkr. Slutligen har verksamheten haft kostnader för krisberedskap
samt badsäkerhet sommartid på Kvickbadet, uppgår till 400 tkr. Sistnämnda har verksamheten blivit
kompenserad för i sin budget från och med 2022.

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens årsredovisning 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna räddningstjänstens årsredovisning för 2021

Lars Scotte
Räddningschef
Jeanette Liljenberg
Controller

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Page 20 of 748

Årsredovisning 2021
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Page 21 of 748

Innehållsförteckning
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ......................................................................................................................................................................................................................... 3
VERKSAMHET .................................................................................................................................................................................................................................................. 3
MÅL MEDBORGARE ......................................................................................................................................................................................................................................... 3
MÅL MEDARBETARE ....................................................................................................................................................................................................................................... 4
MÅL UTVECKLING ............................................................................................................................................................................................................................................ 5
EKONOMI .......................................................................................................................................................................................................................................................... 6
FRAMTIDEN ...................................................................................................................................................................................................................................................... 7
HANTERINGEN AV COVID-19.......................................................................................................................................................................................................................... 7

RÄDDNINGSTJÄNSTEN, Årsredovisning 2021

2(7)

Page 22 of 748

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Peter Schölander
Förvaltningschef: Lars Scotte

VERKSAMHET
Räddningstjänsten utför det som enligt lagen om skydd mot olyckor, brandfarliga och explosiva

varor som vilar på förvaltningen. Detta innebär bland annat beredskap för att ingripa vid olika typer av
nödlägen i kommunen och vid behov även utanför kommunen genom samarbete med andra
kommuners räddningstjänst. Förvaltningen tillämpar myndighetsutövning genom tillsyn, samråd och
genom att avge yttranden vid bland annat plan- och bygglovsärenden samt remissinstans för polis och
andra myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart mot brand, utan även mot andra olyckor.
Tjänster som restvärdes- och serviceuppdrag, vilket exempelvis innefattar städning av vägbanor efter
RO\FNRUO\IWKMlOSRFKµLYlQWDQSnDPEXODQVµLQJnUlYHQLI|UYDOWQLQJHQVDUEHWVXSSJLIWHU
Räddningstjänsten hjälper också till med viss utbildning, information och rådgivning. Förvaltningens
beredskapsfunktion innebär att säkerställa kommunens krisberedskap vid extraordinära händelser. Civilt
försvar som tar sin utgångspunkt i krisberedskapen i händelse av höjd beredskap eller krig planeras
också av förvaltningen. Planeringen syftar till att värna befolkningen och säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna.

MÅL MEDBORGARE
Stärkt social hållbarhet
Nämndsmål
Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde.
Kommentar
Räddningstjänsten upprättar insatskort på bostadsområden, flerfamiljshus källare, trapphus och vindar samt
brandvägar dels för att skapa trygghet för de boende och dels för att en ev räddningsinsats skall kunna genomföras
snabbt säkert och professionellt. Under året är det gjort 23 st nya samt reviderat ett 50 tal.

Räddningstjänsten har en organisation och förmåga att hantera de olyckor sker i kommunen, oftast i
egen regi men även i samverkan med andra kommuner i vår närhet. Tillsammans med övriga
förvaltningar i kommunen förebygger vi så långt det är möjligt de risker som uppkommer och som
finns sen tidigare. Arbetet med det förebyggande arbetet sker i form av myndighetsutövning som tillsyn
men även som granskning och samråd i planer och byggnationer samt information, rådgivning och
utbildning. Utryckningsstatistiken ligger stabilt på samma nivå de senaste fem åren på ca 450
utryckningar trots att kommunen växer. De automatiska brandlarmen i olika verksamheter toppar
utryckningarna på 141 st sen följer sjukvårdslarmen på 82 st, brand i byggnad 44 st, trafikolyckor 37 st,
brand ej i byggnad 34 st, avancerad räddning med selar och rep 25 st samt övriga utryckningar om
utsläpp av farligt ämne, drunkning, suicid, vattenskada, stormskada, hjälp till polis mm. 76 st. Höganäs
räddningstjänst har även hjälpt andra kommuner vid olyckor vid 35 tillfällen. Räddat värde för 2021
blev 220 miljoner kr.
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MÅL MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker.
Kommentar
I kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor beskrivs kommunens risker och
räddningstjänstens förmåga och förbyggande arbete för att bryta det negativa händelseförloppet vid olyckor. Under
året finns ett övningsprogram för medarbetarna kring dessa händelser och i slutet på året stäms detta av med
insatsövningar för att kontrollera att kompetensnivån är uppfylld. Räddningstjänsten Höganäs medarbetare håller en
hög kompetensnivå och är väl godkända efter denna kontroll.
Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål.
Kommentar
I årets medarbetarenkät låg motivationsindex på 89 samma som året tidigare. Detta vittnar om att det finns en hög
motivation bland medarbetarna om räddningstjänsten som arbetsplats. Mål, vision och koncernen som helhet gås
igenom på APT och är väl känt bland medarbetarna.

Även detta år har gått i pandemins tecken vilket gjort att bemanningssituationen tidvis varit ansträngd.
Medarbetarna har varit mycket lojala till alla schema förändringar som har behövts göras men detta har
inte alltid räckt till utan det har blivit en del övertid samt timanställda för att klara bemanningen.
Räddningstjänsten har normalt låga sjuktal men med Covid situationen har även denna förvaltning
drabbats av högre tal. Två brandmän har rekryterats för att täcka vakanser, sju brandmän har fått
körkortsbehörigheter, åtta personer har fått grundutbildning i båt och avancerad räddning,
totalförsvarsövning i Revinge, Befälsövningar samt det planerade övningsprogrammet för året.
Utrymmet att hantera kontaminerade kläder och utrustning efter bränder och andra smutsiga miljöer är
nu slutfört enligt konceptet "Friska brandmän" så att arbetsmiljön bättre kan efterlevas.
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MÅL UTVECKLING
Förenkla för företag
Nämndsmål
En med näringslivet ömsesidig förståelse för ansvar, brandskydd och räddningsarbete.
Kommentar
Pandemin har gäckats oss även detta år, trots detta så har 3 företagskontakter gjorts för att klargöra för företagen om
vilket ansvars som vilar på företaget i brandskyddsfrågor och att de inte bara kan förlita sig på den kommunala
räddningstjänsten. Under 2021 har företagen: Höganäs AB som är en SEVOSO anläggning som gör att det ställs
särskilda krav på i händelse av kemikalier olyckor , bland annat skall det upprättas en kommunal plan i händelse av
olycka, allmänheten skall informeras om riskerna och det skall upprättas en säkerhetsrapport av företaget. Splender
Plant har uppvaktats med att gå igenom deras verksamhet om deras lokaler och brandbelastning, trafik situationen
och brandvattenförsörjning. Med NSR på Tjörröd har det förts dialog om deras upplag med trä och flis samt
gasanläggning som numera är borttagen samt de eventuella utbyggnadsplaner som kan komma att ske.

Upphandlingsunderlaget för ny tankbil och ny släck/räddningsbil är färdigt för att gå ut på anbud. Med
nya fordon kommer den senaste tekniken vara till stor hjälp till de olyckshändelser som sker i
kommunen, dessa fordon skall sen vara i drift i 20 år. Övningshallen på räddningstjänsten byggs bit för
bit efter de resurser som tillåts. Denna anläggning kommer att vara en stor tillgång både för egen
personal men även för samverkande parter i kompetensutveckling och utbyte av tjänster.
Kompetensutveckling sker ständigt för de olika rollerna i räddningstjänsten efter kommunens
riskprofil.

TEXT TILL NÄMNDEN
Räddningstjänstens palett i kunnande måste vara bred efter kommunens riskprofil. Årligen larmas
räddningstjänsten till ett 20 tal olika olyckstyper. Allt från trafikolyckor i olika fordonstyper till bränder i
olika konstruktioner i olika miljöer men även utsläpp av farliga ämnen, vattenrelaterade olyckor,
naturrelaterade olyckor, nödställda personer i svåra miljöer, sjukvårdsuppdrag mm. Allt detta kräver
ständig utbildning och utveckling av teknik och taktik i räddningsavseende för att hänga med i
samhällets utveckling. Räddningstjänsten omvärlds bevakar ständigt för att vara så professionell som
möjligt både för att förebygga olyckor och vid de händelser som ändå sker.
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EKONOMI
ÅRETS RESULTAT

TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

23 766

24 486

-720

23 409

Räddningstjänst

EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET
Som redovisades i delårsbokslutet så har räddningstjänsten tagit kostnader som borde tagits centralt för
kommunen under de senaste åren, så även för 2021. Kostnader som Rakel, inköp med abonnemang
samt bevakningen av Kvickbadet på sommaren. Detta utgör ca 400 tkr.
Ökade personalkostnader vid sjukdom i Covid 19. Detta utgör ca 220 tkr.
Stora kostnader vid större bränder, Svanshall och Lillefred. Samverkande parter fakturerar mantimmar
vid samverkan. Detta utgör ca 100 tkr.
Totalt blir detta ca de 700 tkr som räddningstjänsten går minus.
INVESTERINGAR
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

Totalt

5 300

884

4 416

Tankbil

2 000

0

2 000

Andningsskydd

500

508

-8

Radiokommunikation

150

167

-17

Besiktningsbil

400

0

400

Årsanslag

250

209

41

BOKSLUT 2020

INVESTERINGSANALYS
Den stora avvikelsen i investeringarna är fordonen. Besiktningsbilen är beställd men inte levererad
ännu, de 400 tkr för denna investering skall föras över till 2022. För tankbilen var
upphandlingsunderlaget färdigt vid årsskiftet för anbudsgivning, enligt den förhandsinformation som
kommit till oss så är det brist på chassi och tidigaste leverans kan komma att ske första halvåret 2023,
detta investeringsbelopp 4000 tkr skall således föras över till 2023. De andra avvikelserna på
andningsskydd och radiokommunikation är förhållandevis små.
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FRAMTIDEN
MSB driver ett projekt om enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Målet är att
ledningssystemet skall stärka förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser. Detta är ett led efter
skogsbränderna 2018. Viss påverkan kan detta ha för Skånes räddningstjänster i ledningscentraler och i
ledningsstrukturen vid olyckor. Samverkansavtal om larm och ledning med RSNV är påskrivit och klart
och kommer att kosta 9,88 kr /invånare och år för denna tjänst. Samverkansavtal om specialresurser
som dykning, kemberedskap och tung räddning är också påskrivit och klart till en kostnad av 2,50 kr/
invånare och år. Samverkansavtal är även påskrivit tillsammans med övriga räddningstjänster utanför
förbunden RSNV och Räddningstjänsten Syd angående specialresurser som vattendykning,
kemberedskap, tung räddning och räddning på hög höjd till ingen extra kostnad. Dessa avtal gäller från
2022 och framåt. Avtal finns även med SOS om alarmering till en kostnad 13,89 kr/ invånare.
TEXT TILL NÄMNDEN
Räddningstjänsten är en både hel och deltidsorganisation med beredskap 24/7 året runt. Beredskapen
består av 5 lag på heltid med ett befäl och 3 brandmän i fyra av lagen och 1 befäl och 2 brandmän i det
femte. Deltidorganisationen består av 4 lag med tre personer i varje lag. Detta är den uppgörelsen som
gjordes vid omorganisationen 2015. För att få ekonomin att räcka till vid detta tillfälle blev det en
haltande organisation. Att det haltar med en person i det femte laget på heltid gör det svårt att
personalplanera och det haltar i schemat med många personalflyttar, timanställda samt en del övertid.
Sårbarheten rent personalförsörjningstekniskt är dessutom stor inte minst i denna pandemiska tid när
vi tidvis haft svårt att klara bemanningen. Riskerna i kommunen är till stor del de samma nu som då
men med en växande kommun med fler människor och större företagande så blir ändå riskbilden
större. Räddningstjänsten äskar härmed om att få full bemanning i alla heltidslagen vilket innebär en
rekrytering om en brandman.

HANTERINGEN AV COVID-19
TKR

Per 2021-12-31

Merkostnader

220

Uteblivna intäkter

130

Sökt kompensation via statsbidrag
Uppbokad kompensation via statsbidrag
Erhållen kompensation via statsbidrag

0

Räddningstjänsten måste ha en minimi besättning enligt lag för att exempelvis få lov att rökdyka. denna
skall bestå av ett befäl, en pumpskötare, en rökdykarledare samt två rökdykare, till detta skall det finnas
två personer för fönsterutrymning via stege. Detta blir totalt 7 personer som måste finnas på
olycksplatsen och det är detta som är minimibesättning.
I dessa pandemitider så har det varit ansträngt med bemanningen men med hjälp av timanställda och
övertid så har vi kunnat bemanna denna minimibesättning. Merkostnaden för detta har varit 220 tkr för
2021. Decemberkostnaderna för Covid belastar januari 2022 och här är kostnaden redan 138 tkr för
denna månad att tänka på för 2022. Uteblivna intäkter är i första hand för uteblivna tillsyner för 130 tkr.
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
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Samhällsbyggnadsförvaltningens årsredovisning 2021
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat årsbokslut för 2021. Verksamheten redovisar ett
helårsresultat med överskott om 2,4 mnkr, tack vare högre intäkter inom fysisk planering än budgeterat.
Antalet inkomna bygglovsansökningar har nått rekordnivåer. Kostnaderna för vinterväghållning
överskrider planerad budget med cirka 550 tkr, eftersom början av 2021 var kall och snöfylld.
Underskottet har hanterats inom befintlig budget genom omprioriteringar. Elkostnaderna har mot slutet
av året ökat extremt och påverkat resultatet negativt. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat på
grund av sjukfrånvaro, period med vakans samt tjänster på deltid. Antalet resande i kollektivtrafik har
minskat, vilket medför en lägre kostnad för seniorkort inom kommunikation.
I syfte att gynna likviditeten har ändringar genomförts i upplägget för vissa investeringsprojekt. Effekten
för 2021 blev en positiv avvikelse på 15,5 mnkr. Tre investeringsprojekt vid Finkeramiska slås ihop till ett.
Ombyggnad av Bruksgatan tas bort. Projekt om badbryggor och hopptorn flyttas in i nytt projekt för hela
Kvickbadets utveckling. Investeringsprojektet Storgatan förväntas som helhet ge ett överskott på ca 10
mnkr. Etapp 2 har en positiv avvikelse på 1,4 mnkr och etapp 3 en negativ avvikelse på 1,2 mnkr.
Investeringsprojekt Bokvägen når en drygt 3 mnkr lägre kostnad. Den sista delen om 1 mnkr behöver
flyttas till 2022. Övriga investeringsmedel som önskas flyttas från 2021 till 2022 är Folkparken med gångoch cykelväg längs med Långarödsvägen, ombyggnad väg 1412 genom Viken, och projekt erosionsskador.
Dessa uppgår till cirka 1 mnkr vardera. Stadsmiljömiljonen har bland annat använts till vattenstationer
längs Kullaleden, byte av belysning längs Bränneslycksvägen, samt parkeringslösningar i Mölle.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens årsredovisning 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna räddningstjänstens årsredovisning för 2021

Jacob von Post
Förvaltningschef

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Peter Schölander (M)
Förvaltningschef: Jacob von Post

VERKSAMHET
Det vi gör syns, det gör skillnad! Vi arbetar med medborgarna och näringslivet i fokus för en bättre
livsmiljö, med ett långsiktigt hållbart samhälle som mål.

Inom förvaltningen har hela samhällsbyggnadsprocessen samlats för att på ett smidigt sätt planera,
utveckla och kvalitetssäkra den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden för verksamheter
och servicefunktioner. Förvaltningen arbetar på uppdrag från kommunstyrelsen och stödjer bygg- och
miljönämnden i sin myndighetsutövning.
Ansvaret omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning samt lovprövning och tillsyn inom bygglov,
livsmedel, hälso- och miljöskydd. Förvaltningen ansvarar även för kart- och mätverksamhet, geografisk
informationsbehandling, utveckling av stadsmiljön, samt drift och underhåll av kommunens gator och
parker. Här finns också kommunens naturvårds- och kulturmiljöresurser samlade.

MÅL MEDBORGARE
Växla upp upplevelsenäringen
Nämndsmål
Höganäs stad har en attraktiv och livlig stadskärna.
Kommentar
För att handlare, kommuninvånare, besökare och företagare ska trivas och utvecklas i Höganäs stad läggs stort fokus
på att skapa förutsättningar för ett levande centrum. Bland annat så uppfördes pop-up aktiviteter som strandhänget på
kyrkplatsen, bygglekplats, solstolar på stranden, isbanan, julpyntning av stadskärnan, m.m.
Ett nytt stadsmiljöprogram har tagits fram. Syftet med programmet är att skapa en vacker och funktionell stadsmiljö för
alla i Höganäs. Det innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön ska utvecklas. Det gäller över hela staden och
stadskärnan berörs separat i vissa avsnitt.
Andra etappen av Storgatans ombyggnad blev klar enligt plan till sommaren, och har tagits emot väl. Sista etappen
pågår, och omfattar den delen av gatan ner mot Kvickbadet samt en offentlig mötesplats intill kyrkan. Här skapas en
trevlig stadsmiljö med omtanke för gående och cyklister, och det ska vara enkelt och smidigt att ta en runda på stan
och besöka våra näringsidkare som tillsammans skapar en levande handelsplats.

TEXT MEDBORGARE
I Tornlyckan är gator, vatten och avlopp utbyggt, och de första byggnaderna har påbörjats. 12
detaljplaner för bland annat verksamhetsområde, bostadsområde, centrumverksamhet, utökning av
skola och mindre förtätningsprojekt har antagits. Det kan jämföras med 7 stycken år 2020 och 6
stycken år 2019. Beviljat slutbesked för 615 nya bostäder, främst i Viken och på Sjöcrona. Arbete för att
möjliggöra en unik satsning på ett hamnbadshotell i Höganäs har pågått intensivt, för att samråda om
ett förslag i början på 2022. I Jonstorp har en tillgänglighetsanpassad eco-lekplats byggts. Där har vi
även haft medborgardialog med stort engagemang och deltagande för den pågående fördjupningen av
översiktsplanen. Årets rekordhöga inflöde av bygglovsansökningar resulterade i 806 ansökningar totalt.
Det kan jämföras med tidigare år som haft cirka 600 per år. Nytt är att vi håller tre badplatser öppna
under vintern i Mölle, Höganäs och Viken. Cirka 100 inspektioner för tillsyn av smittspridning på
serveringsställen har utförts med gott resultat. En ny park med hundrastgårdar har anlagts på Tjörröd.
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TEXT TILL NÄMNDEN

MÅL MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Vi vill jobba här! Förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats.
Kommentar
En workshop som syftar att optimera samhällsbyggnadsprocessen är genomförd på ledningsnivå. Fortsättning med en
större medarbetargrupp planeras till våren. Under rådande pandemi har inflödet av nya ärenden varit mycket högt.
Verksamheterna har därför arbetat aktivt för att bibehålla en bra arbetsmiljö. Bland annat har fokus varit på
stressförebyggande åtgärder, utbildningar i hjärt- och lungräddning, föreläsning om hot och våld, m.m.
Årets medarbetarundersökning visade på ett HME index 79. Nedbrutet på de tre frågeområden som utgör HME,
visade medarbetarundersökningen ett resultat på 82 (86) för motivation, 79 (87) för ledarskap, 77 (83) för styrning,
siffror inom parantes är 2020 års resultat. Under året har förvaltningen fortsatt med att komplettera den årliga
medarbetarundersökningen med regelbundna mätningar av faktorer som påverkar medarbetarengagemang, psykisk
hälsa och arbetstillfredsställelse. Det görs med ett automatiserat verktyg som har stabil forskningsgrund och som drivs
av AI. Syftet är att hjälpa chefer och medarbetare att uppnå sin fulla potential, och därmed kunna förbättra och
utveckla organisationen och hela medarbetarupplevelsen.

TEXT MEDARBETARE
Personalen har gjort ett fantastiskt jobb, och anpassat arbetsuppgifter utifrån rådande förutsättningar
under ytterligare ett år med pandemi. Ett arbete som kännetecknas av mod, empati, resultatinriktning
och visionära idéer är viktiga beståndsdelar för en god relation och ömsesidig förståelse mellan oss som
arbetar i offentlig verksamt och kommunens näringsidkare. Förvaltningen har därför genomfört två
utbildningsdagar för samtliga medarbetare inom ämnet företagsklimat. Syftet var att få insikt i viktiga
servicefaktorer, hur dessa kan kopplas till lagstiftningen, samt hur de kan utveckla dessa servicefaktorer
utifrån sin egen verksamhet. Deltagarna har tillsammans medverkat att ta fram handlingsplan för
förbättringsarbete kopplat till kundnytta och ett ännu bättre företagsklimat. Miljöavdelningen har
arbetat med att "växla upp", vilket lett till en hel del nytänkande. Nya verksamhetsmål för 2022 har
beslutats och alla har varit delaktiga i att ta fram aktiviteter till dessa.
TEXT TILL NÄMNDEN

MÅL UTVECKLING
Utveckla dialog och service
Nämndsmål
Utveckla digitaliseringen för ökad tillgänglighet, mer effektiva processer och en tryggare handläggning, både för
medborgare och medarbetare.
Kommentar
Inför sommaren placerades två digitala skyltar i Mölle för att visa antalet lediga parkeringar på Mölle infartsparkering
och på Kullaberg. Under 2021 har vi även gått över till ett digitalt parkeringsövervakningssystem
GeoEvent-servern är i drift, och den sensordata vi nu får in kan visas och analyseras i kommunens geografiska
informationssystem ArcMap. Under året utvecklades trängselappen med zonindelning på Kvickbadet. Appen ger
invånarna information om trängsel på allmänna platser. Data samlas in från sensorer som satts upp på strategiska
platser; Kvickbadet, Mölle hamn samt fyren/Naturum på Kullaberg.
För en smartare stad jobbar förvaltningen aktivt med olika lösningar. Studiebesök har gjorts till förtätningsprojekt i
syfte att inspirera till hållbar samhällsplanering utifrån förvaltningens mål och uppdrag. De prioriterade badplatserna
har uppdateras med smarta soptunnor. Arbetet med att implementera så kallade Lo-Ra sensorer fortsätter. Dessa kan
visa upp allt från temperaturerna på badplatser till om en parkeringsplats är upptagen eller ledig.
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TEXT UTVECKLING
Förvaltningen arbetar med att visualisera och simulera våra stadsbyggnads- och utvecklingsprojekt,
vilket kommer att skapa bättre förutsägbarhet och förståelse hos invånarna. Detta görs genom 3Dmodellering, VR och digital tvilling. Under året har en digital 3D-modell över Storgatans sista
ombyggnadsetapp blivit klar. Inom projektet DTCC digital tvilling har vi valt att fördjupa oss i
människors rörelse i staden, vindanalyser samt AR-teknik. Ett nytt verktyg, ArcGIS Urban, har
implementerats i verksamheten. Det ger oss möjligheter att enkelt kunna simulera olika alternativa
byggrätter i planeringen, och att visualisera dessa både internt och utåt. Flera nya e-tjänster har
publicerats under året. Nästa steg i utvecklingen blir att installera en så kallad API, som kan läsa in
informationen direkt från e-tjänsterna, till olika ärendesystem utan manuell handpåläggning.
TEXT TILL NÄMNDEN

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

RESULTAT

84 735

82 411

2 324

79 314

Fysisk planering

15 146

13 244

1 902

10 544

Gator och vägar

33 303

33 778

-475

31 411

Parker

23 757

23 803

-46

22 230

Miljöverksamhet

5 225

4 183

1 042

6 322

Exploatering

1 716

1 872

-155

2 199

Kommunikation

3 484

3 268

215

3 085

Gemensamma
funktioner

2 104

2 263

-159

3 521

EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET
Förvaltningen visar ett helårsresultat med överskott om 2,3 mnkr tack vare högre bygglovsintäkter
inom fysisk planering än budgeterat. Antalet inkomna ansökningar har nått rekordnivåer. Kostnaderna
för vinterväghållning har överskridit planerad budget med cirka 550 tkr, eftersom början av 2021 var
kall och snöfylld. Underskottet har hanterats inom befintlig budget genom omprioriteringar.
Elkostnaderna har mot slutet av året ökat extremt och påverkat resultatet negativt. Överlag har
personalkostnaderna varit lägre än budgeterat på grund av sjukfrånvaro, period med vakans samt
tjänster på deltid. Antalet resande i kollektivtrafik har minskat, vilket medför en lägre kostnad för
seniorkort inom kommunikation.
INVESTERINGAR
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

RESULTAT

45 182

29 735

15 447

32 875

Tidsbestämda
projekt

38 132

22 910

15 222

26 230

7 050

6 825

225

6 645

Årsanslag

INVESTERINGSANALYS
I syfte att gynna likviditeten har ändringar i upplägget för vissa investeringsprojekt skett. Effekten för
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2021 blir en positiv avvikelse på 15,5 mnkr. Tre investeringsprojekt vid Finkeramiska slås ihop till ett.
Ombyggnad av Bruksgatan tas bort. Projekt om badbryggor och hopptorn flyttas in i nytt projekt för
hela Kvickbadets utveckling. För hela Storgatan förväntas ett överskott på ca 10 mnkr. Etapp 2 har en
positiv avvikelse på 1,4 mnkr och etapp 3 en negativ avvikelse på 1,2 mnkr.
Investeringsprojekt Bokvägen når en drygt 3 mnkr lägre kostnad. Den sista delen om 1 mnkr behöver
flyttas till 2022. Övriga investeringsmedel som önskas flyttas från 2021 till 2022 är Folkparken med
gång- och cykelväg längs med Långarödsvägen, ombyggnad väg 1412 genom Viken, och projekt
erosionsskador. Dessa uppgår till cirka 1 mnkr vardera. Stadsmiljömiljonen har bland annat använts till
vattenstationer längs Kullaleden, samt för byte av belysning längs Bränneslycksvägen,
parkeringslösningar i Mölle.
TEXT TILL NÄMNDEN

FRAMTIDEN
För att ha beslutsunderlag inför planering och investeringar behöver förhållandet mellan
befolkningsprognos och dess utfall avvika så lite som möjligt från varandra. Fokus ligger på att ta fram
en så korrekt byggnadsprognos som möjligt.
Besöksnäringen är en av de viktigaste framtida näringarna med utvecklingspotential. Framgångsfaktorer
är samarbete, förtroende och transparens inom förvaltningen och koncern. Då kan detaljplaner och
bygglov fortsatt tas fram på ett effektivt sätt tillsammans med exploatörer.
Den uppåtgående trenden för bygglovsansökningar har hittills hållit i sig med god marginal. Om det
sker en minskning av ansökningar under kommande år medför det i så fall minskade intäkter.
Verksamheten är helt intäktsfinansierad, och en avvikande utveckling skulle medföra negativa
konsekvenser för bland annat personalkostnaderna.
I och med att staden utvecklas och växer med nya områden ställs högre krav på drift av kommunens
allmänna ytor. Kostnadstäckning för drift och underhåll behöver analyseras, inte bara i budgetarbete
utan även i samband med varje kommande ny planläggning.
TEXT TILL NÄMNDEN
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HANTERINGEN AV COVID-19
TKR

Per 2021-12-31

Merkostnader

0

Uteblivna intäkter

191

Sökt kompensation via statsbidrag

0

Uppbokad kompensation via statsbidrag

0

Erhållen kompensation via statsbidrag

412

En effekt av begränsad myndighetstillsyn, till enbart de verksamheter som utgör en mer akut risk, gav
191 tkr i uteblivna intäkter. Förvaltningen har blivit kompenserad via statsbidrag på 412 tkr för tillsynen
av smittskydd på serveringsställen. 100 sådana inspektioner har genomförts under året.
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-18
KS/2021/542

Årsbokslut 2021 för teknik- och fastighetsförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för 2021. Årets resultat för den
skattefinansierade verksamheten visar på ett överskott på 1,3 mnkr.
Den taxefinansierade VA-verksamheten visar på ett överskott med 1,4 mnkr högre resultat än budgeterat.
Under året har investeringar motsvarande 57,1 mnkr genomförts inom den skattefinansierade
verksamheten och 48,6 mnkr inom den taxefinansierade verksamheten.
Från budgeterade investeringsprojekt 2021 begärs 26,6 mnkr från skattefinansierad verksamhet och 33,4
mnkr inom den taxefinansierade verksamheten föras över till 2022 och framåt. Dessa investeringar avser
pågående projekt som fått förändrad utbetalningsplan och projekt som fått ett senarelagt startdatum.

Beslutsunderlag
Bifogade årsredovisningar och verksamhetsberättelser för
teknik- och fastighetsförvaltningens skattefinansierade verksamhet,
teknik- och fastighetsförvaltningens taxefinansierade verksamhet.

Förslag till beslut
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens årsbokslut 2021, skattefinansierade verksamhet,
att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens årsbokslut 2021, taxefinansierade verksamhet,
att godkänna överföring av investeringsmedel för pågående och senarelagda investeringsprojekt till
2021och framåt.

Margareta Engkvist Björkenhall
Förvaltningschef

HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Peter Schölander (M)
Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

VERKSAMHET
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter, hamnar samt vatten

och avloppsförsörjning. Förvaltningen ansvarar också för kommunens interna service inom kost, städ,
fordon, förråd samt sköter en stor del av drift och underhåll av gator, parker, lekplatser och stränder.

MÅL MEDBORGARE
TEXT MEDBORGARE
Gymnastikhallen och tennishallen är klara och överlämnade. Även den sista delen av Vikenskolan är
klar.
Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bygga nytt kulturhus/bibliotek samt ett nytt
vårdboende i Nyhamnsläge har arbetats fram. Hemvårdens hus har försetts med elbilsladdare och byte
till elbilar sker successivt.
Under gymnasieskolan och högstadiets distansundervisning, anpassades kostverksamheten så att alla
folkbokförda gymnasie- och högstadieelever i kommunen kunde hämta lunchlåda på Kullagymnasiet
och kommunens grundskolor. De elever som hade skolskjuts fick sin mat utkörd.
Under året återinvigdes Kullagymnasiets matsal efter uppfräschning. Urvalet av vad som serveras i
matsalen har utökats med soppa, nybakat bröd samt nya maträtter.
På stränderna genomfördes extra insatser i form av tångrensning, städning av toaletter och
skräpplockning.
Fram till september utökades städrutiner och frekvens på grund av smittorisk och av att lokaler använts
på annat sätt, till exempel till att äta lunch i klassrummen.
Avtalen med kommunens städentreprenader förlängdes till 2022-09-30.
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TEXT TILL NÄMNDEN

MÅL MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål
Kommentar
Förvaltningens delindex för både motivation och styrning föll i medarbetarenkäten våren 2021. Alla förvaltningar
uppvisade samma mönster. En förklaring är att det kan finnas en koppling till pandemin som inneburit förändrade sätt
att kommunicera, arbeta och leda. Motivation sjönk från index 80 till 72 och styrning sjönk från 82 till 75. Resultatet för
2021 ligger i stort sett på samma nivå som indexen för 2019.

TEXT MEDARBETARE
Under hösten har förvaltningen arbetat med en fördjupning inom området hållbar arbetsmiljö med
särskilt fokus på kränkande särbehandling. Företagshälsovården har hållit föreläsningar för all personal.
Därefter har arbetet fortsatt i mindre grupper på alla avdelningar och på arbetsplatsträffar.
På grund av Covid-19 har endast ett fåtal utbildningar genomförts under 2021. Några medarbetare var
på kost-och näringsdagen i november. Därutöver har de mest nödvändiga och lagstadgade
utbildningarna genomförts, de flesta på distans. Det har också behövts ett större antal vikarier på grund
av Covid-19, främst inom städ och kost. Tidvis har personalläget varit ansträngt och det har inte alltid
gått att bemanna alla timmar.
På markbyggnadsavdelningen har två vakanta tjänster som enhetschefer tillsatts. Inom avdelningen har
jourtjänstgöring införts under högsommarens helger för att förstärka städning och skötsel av stränderna
under vackra sommardagar.

TEXT TILL NÄMNDEN

MÅL UTVECKLING
Förverkliga miljömässig hållbarhet
Nämndsmål
Den genomsnittliga energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter
Kommentar
Energimål 2022 har haft sin fjärde utförandeperiod och energiförbrukningen har fortsatt att sjunka som planerat.
Åtgärder som genomförts är bland annat installation av solceller på Lerbergsskolan, installation av värmepump på
Vallmon och Väsby förskola samt byten av ventilationsaggregat på Väsbyhemmet, Stadshuset och Vikens bibliotek.
Arbetet med att installera LED belysning har fortsatt på ett flertal fastigheter.
Den genomsnittliga energiförbrukningen för 2021 beräknas landa på 138 kWh/kvm, vilket är bättre än målet för 2021
som är 140 kWh/kvm.
Minskat matsvinn i kommunens skolor och förskolor
Kommentar
På grund av pandemin har elever periodvis fått maten levererad i portioner förpackade i matlådor. Elever har också
ätit lunch i sina klassrum för att kunna hålla avstånd och inte blanda elevgrupper. Någon möjlighet att mäta matsvinnet

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, Årsredovisning 2021

Page 43 of 748

4(9)

Nämndsmål
har därför inte kunnat ske i den omfattning som brukar ske. Bedömningen är att matsvinnet för närvarande är 13,8 %.
Målet för 2021 är 12 %.
Höganäs kommun har i det nya livsmedelsavtalet förbehållit sig rätten att ta emot överbliven frukt och grönsaker från
närliggande butiker. Detta för att bidra till att minska det globala matsvinnet.
Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar
Kommentar
För att minska inköpt el har solceller installerats på taket på den nya tennishallen samt Lerbergsskolan. Anläggningen
är kopplad så att den producerade elen även kan användas på sportcenter. Solcellsanläggningen på tennishallen är
idag den största som är placerad på taken på kommunens fastigheter. Den enskilt största anläggningen finns på
reningsverket och är placerad på mark. Fortsatt utbyte av elmotorer i bland annat pumpstationer och andra
anläggningar minskar elförbrukningen. I stort sett är all gatubelysning utbytt till LED-armaturer.

Utveckla dialog och service
Nämndsmål
Utveckla former och forum för dialog med medborgare
Kommentar
På grund av pandemin övergick gymnasieskolan och grundskolan till distansundervisning. Den e-tjänst som skapades
de sista veckorna 2020 så att eleverna kunde beställa luncher digitalt utvecklades och förfinades under början av
2021. Detta för att kunna ge eleverna ännu bättre service och för att minska matsvinnet.
Under hösten genomfördes en NKI undersökning för att mäta kundnöjdheten för fastighetsservicen och
kostverksamheten. Resultatet kommer att följas upp med beställarna under våren 2022.
En ny digital lösning för besiktning av kommunens lekplatser har införts.
Arbetet med att ta fram en ny e-tjänst så det ska bli lätt för våra medborgare att gå in och boka alternativt avboka sin
tid för vattenmätarbyte pågår.

TEXT UTVECKLING
Omställning av fordonsflottan pågår där 22 dieselfordon är ersatta med el eller gasfordon. För fordon
där drivmedlet för närvarande inte kan ersättas med el eller gas tankas nyare fordon med fossilfri diesel,
HVO.
Livsmedelsupphandlingen är klar. De nya avtalen har ett utökat sortiment av ekologiska produkter,
svenskt kött och möjlighet att beställa en del närproducerade produkter. Andelen ekologiskt livsmedel
är nu uppe i 28,5 %. Vikhagas kök har renoverats och mer mat kan nu lagas från grunden.
För att förbättra informationen om VA-nätet har en filmutrustning för digital ledningsinspektion köpts
in.
Kommunens förrådsprocess på centralförrådet har effektiviserats genom nya handscanners, nytt
fordonsadministrationssystem och en webbshop som lanseras i januari 2022.
Städavdelningen har startat ett projekt för att minska plast genom att ta bort plastpåsar i papperskorgar
där det är möjligt.
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TEXT TILL NÄMNDEN

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

19 582

18 269

1 313

18 144

1 513

5 613

-4 100

1 937

10 540

10 383

157

10 460

140

558

-418

-332

0

40

-40

-129

Lokalverksamhet

2 125

-2 528

4 653

2 676

Gemensamma
funktioner

3 042

1 437

1 605

1 085

Kostverksamhet

2 222

2 765

-543

2 448

RESULTAT
Fysisk planering
Fritidsverksamhet
Näringsliv och
bostäder
Fjärrvärme

EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET
Förvaltningens bokslut visar på ett positivt resultat på 1,3 mnkr. Resultatet beror främst på ett
överskott inom gemensamma funktioner, där markbyggnad lämnar ett överskott på 1,2 mnkr tack vare
extraordinära intäkter vid försäljning av fordon. Även förvaltningsledningen lämnar ett överskott på 0,4
mnkr på grund av uteblivna utbildningsinsatser och förvaltningsgemensamma aktiviteter.
Verksamhetsområde fysisk planering visar på ett underskott motsvarande 4,1 mnkr. Underskottet
förklaras med att mer fastighetsunderhåll än planerat har behövts göras i byggnader motsvarande 2
mnkr. Dessutom har kostnader på ca 2 mnkr tillkommit för rivning av bland annat Stinsängens förskola
och Simontorps gård, vilka inte budgeterats.
Lokalverksamheten balanserar upp underskottet inom fysisk planering och näringsliv och bostäder
genom ett överskott på 4,7 mnkr. Överskottet beror på medvetna nerdragningar av
fastighetsunderhållet samt lägre kapitalkostnader på 2,7 mnkr än budgeterat.
Kostavdelningens visar på ett underskott motsvarande 0,5 mnkr, varav merparten är relaterat till Covid19.
INVESTERINGAR
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

SUMMA
INVESTERINGAR

84 926

57 071

27 855

154 656

Tidsbestämda
projekt

74 926

48 104

26 822

146 965

Årsanslag

10 000

8 967

1 033

7 691

INVESTERINGSANALYS
Av årets större investeringar slutredovisas tennishallen, belysning på multiarenor, laddstolpar för fordon
på Hemvårdens hus, filmutrustning till filmbil, samt överförda medel från energisparande åtgärder för
2020. De slutredovisade projekten motsvarar 43,3 mnkr och lämnar ett resultat på 0,1 mnkr bättre än
budgeterat.
Av pågående projekt önskas totalt 26,6 mnkr överföras till kommande år. Därav Vikenskolan med 11,2
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mnkr. Projektet kommer att avslutas de första månaderna 2022. Projektet har flutit på mycket bra utan
några större oförutsedda ändringsarbeten under byggtiden.
Övriga projekt som önskas föras över till 2022 är brandskyddstekniska åtgärder 2 mnkr och projektet
energibesparande åtgärder 2021 där 7,4 mnkr inte använts under året. Båda projekten har försenats på
grund av Covid-19. Projektet Båtbottentvättar 0,3 mnkr avvaktar fortfarande anvisningar från
Länsstyrelsen om vilka regler som ska gälla. Även Bruksskolan 1,4 mnkr samt Mölle Hamn 0,8 mnkr
önskas föras över till 2022.

TEXT TILL NÄMNDEN
De höga energipriserna, främst under slutet av året, har medfört fördyringar motsvarande 3,5 mnkr.
Ökningarna har varit kraftiga både på gas och el. Därför har förvaltningen fått hålla igen på bland annat
planerat underhåll.
Kommunen har för närvarande avtal med rörliga priser på både gas och el.

FRAMTIDEN
De närmsta åren innebär att vi återigen går in i en period med stora investeringsprojekt.
Nytt Kulturhus/bibliotek och nytt särskilt boende i Nyhamnsläge tillhör de största. Dessutom behövs
utbyggnad av grundskola och förskola för att klara den demografiska utvecklingen. Om beslut tas att
placera en ny gymnasieskola i centrum kommer beslutet att påverka de sedan tidigare tagna besluten om
att bygga ny grundskola på Tornlyckan.
Pandemin har medfört att varor och material kraftigt ökat i pris. Förvaltningen påverkas främst av en
kostnadsökning på byggmaterial, transporter och livsmedel. Det är ovisst om prisnivån kommer att
etablera sig på dessa nivåer eller om de kommer att sjunka tillbaka. De höga priserna på el och gas
påverkar driftskostnaderna för kommunens fastigheter och anläggningar.
Förvaltningen kommer fortsätta att utveckla och effektivisera verksamheten genom ny teknik nya
arbetsmetoder och genom att tillföra ny kompetens till förvaltningen.

TEXT TILL NÄMNDEN
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HANTERINGEN AV COVID-19
TKR

Per 2021-12-31

Merkostnader

500

Uteblivna intäkter
Sökt kompensation via statsbidrag
Uppbokad kompensation via statsbidrag
Erhållen kompensation via statsbidrag

Vikariekostnaderna främst inom kost- och städ har ökat på grund av pandemin. På grund av sjukdom,
och att alla med symptom fått stanna hemma i väntan på testsvar, har fler vikarier behövts.
Kostvdelningen har haft ökade kostnader för inköp av förpackningsmaterial och packningsmaskiner för
att kunna hantera packning av matlådor när elever har haft distansundervisning.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

VERKSAMHET
Förvaltningen ansvarar för dricksvattnet i kommunen och för omhändertagande och renande av
spill- och dagvatten.

TEXT TILL NÄMNDEN

MEDBORGARE
VA-avdelningen
Arbetet med att bygga ut vatten och avloppsnätet utmed Rågången och Brännans byaväg har avslutats
under året. Upphandlingen av överföringsledningen mellan södra Viken och Lerberget är avslutad.
Arbetet påbörjas vid årsskiftet 2021-2022 och beräknas vara klart till halvårsskiftet 2022.
Under våren startades ett flerårsprojekt med att byta ut vattenledning i Jonstorp. Projektet kommer att
pågå under en femårsperiod. Arbetet medför att vi får en ny ledning med bättre kapacitet för framtiden
där vi även minskar risken för driftavbrott.
VA-planen har uppdaterats och antogs av fullmäktige i december. VA-planen är fullt tillgänglig för
medborgarna via kommunens hemsida. Planen har samordnats med kommunens översiktsplan med
inriktning mot år 2035.
En ny spolbil för förebyggande och akuta åtgärder i VA-nätet är levererad.
TEXT TILL NÄMNDEN

MEDARBETARE
Även detta år har präglats av Covid-19. Trots pandemin så måste verksamheten fungera då VAverksamheten är en samhällsnyttig funktion. Endast ett fåtal av medarbetarna har lyckligtvis varit sjuka
under året.
Nya rutiner har fått tas fram och endast nödvändiga utbildningar har genomförts under året, då i
huvudsak digitalt.
Avdelningen har medverkat i Tekniksprånget, ett samarbete mellan näringslivet och högskolorna. Som
en del av programmet har VA-avdelningen visstidsanställt en person som precis gått ut tekniskt
gymnasium och funderar på att läsa vidare till civilingenjör.
En ny tjänst som automationsingenjör har tillsatts på reningsverket.
Medarbetarenkäten genomfördes i kommunen under våren och visade på höga index inom alla
områden på VA-avdelningen. Det är ett kvitto på att personalen trivs med sina arbeten och är
engagerade i arbetet med att säkra kommunens VA-tjänster.
TEXT TILL NÄMNDEN

UTVECKLING
Arbetet med att öka leveranssäkerheten av vatten till Mölle och Arild har påbörjats.
Projekteringen är klar och arbetet beräknas genomföras under 2022. Projektet med att byta ut
vattenledningen till Jonstorp kommer att öka leveranssäkerheten till de östra delarna av kommunen.
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Förberedelser för uppdatering av styr och regler på reningsverket har påbörjats, liksom arbetena med
att uppdatera elanläggningen i rötgasanläggningen. Syftet är att säkerställa och effektivisera processen
och minska elförbrukningen.

TEXT TILL NÄMNDEN

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

0

0

0

0

658

-1 364

-706

-676

-658

1 364

706

676

TOTALT
Vatten och avlopp
Justering mot
avgiftskollektivet

EKONOMISK ANALYS
Drift: VA-verksamhetens resultat för helåret visar ett överskott motsvarande 1,4 mnkr. Överskottet
beror på ökad försäljning av vatten och därmed även ökade intäkter för spillavlopp.
I budget ingår ett budgeterat uttag från skuld till VA-kollektivet på 658 tkr. Detta är ett medvetet
underuttag av taxor för att reglera tidigare års överuttag (skuld) gentemot avgiftskollektivet. Detta enligt
tjänsteskrivelse i samband med budget 2019 (KS/2018/198). Nettoeffekten av årets positiva resultat
blir således en ökning med 706 tkr (1384 tkr-658 tkr) av skulden till VA kollektivet.
Per siste december 2020 uppgick tidigare års ackumulerade överskott till 3,6 mnkr inom VA.
Kvarvarande skuld till avgiftskollektivet per siste december 2021 uppgår nu till 4,3 mnkr.
INVESTERINGAR
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

SUMMA
INVESTERINGAR

78 033

48 599

29 434

41 330

Tidsbestämda
projekt

60 033

30 605

29 428

22 179

Årsanslag

18 000

17 994

6

19 151

Periodiserade
anslutningsavgifter

-5 000

-11 145

6 145

-9 228

INVESTERINGSANALYS
Alla planerade investeringar är påbörjade men kommer inte att fullt ut kunna genomföras som planerat
under 2021, vilket gör att 33,4 mnkr begärs flyttas fram till 2022.
De största avvikelserna är följande:
Byggnationen av överföringsledningen i södra Viken är senarelagd och har precis påbörjats. Av de
medel som budgeterats 2021 återstår 22,5 mnkr och dessa skjuts framåt till 2022.
Även relining av ledningarna i Salviagatan, Rågångsgatan har tagit längre tid än planerat och 4 mnkr
skjuts framåt till 2022.
Den fortsatta renoveringen av Lerbergets vattentorn påbörjas först 2022 eftersom utredningen från
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konsulten drog ut på tiden, vilket motsvarar 1,8 mnkr
Utbyggnaden av spillvatten till Rågången, Brännans byaväg är genomförd. Arbetet överskred budget
med 4,3 mnkr. Detta beror på svåra markförhållande med mycket stora mängder inträngning av
grundvatten, vilket inte kunnat förutses. Arbetet har därför inte kunnat framskrida i den takt som
planerats. Övriga projekt beräknas följa budget.
TEXT TILL NÄMNDEN

FRAMTIDEN
I likhet med hela Sverige är ledningsnätet i Höganäs i behov av reinvesteringar och större
underhållsinsatser. Ett åldrande ledningsnät riskerar att vi kommer att se fler akuta läckor och
störningar i nätet framöver. Den uppdaterade VA-planen tar höjd för detta och i denna planeras för att
det måste avsättas mer medel för reinvesteringar i framtiden. I takt med att investeringsnivån höjs
kommer det att behövas fler medarbetare på VA-avdelningen.
Vattentornet i Lerberget ska efter den yttre renoveringen nu renoveras på insidan. Det innebär att ta
bort befintligt tätskikt och ersätta det med nytt. Även en del maskinell utrustning kommer att bytas.
Arbetet planeras till 2022-2023.
VA-avdelningen kommer de närmsta åren att byta ut de befintliga vattenmätarna i bostäderna till
fjärravlästa mätare.
Marknadsföringsåtgärder för "Sveriges godaste kranvatten" kommer att fortsätta ytterligare i fyra år.
TEXT TILL NÄMNDEN
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Ekonomisk analys för avdelningar
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HANTERINGEN AV COVID-19
TKR

Per 2021-12-31

Merkostnader

0

Uteblivna intäkter

0

Sökt kompensation via statsbidrag

0

Uppbokad kompensation via statsbidrag

0

Erhållen kompensation via statsbidrag

0

VA-avdelningen har inte haft några merkostnader på grund av covid-19.
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PROTOKOLL
KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT
2022-01-24

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Anders Ståhl (M) (ordförande)
Fredrik Eljin (KD) (vice ordförande)
Margareta Widell (M)
Reinhold Knutsson (S)
Göran Lock (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Eva Hemström (C)

Övriga närvarande
Sammanträdestid

kl 16:00-18:00

Paragrafer

§1

JUSTERING
Utsedd att justera

Göran Lock (MP)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Emma Nilsson

Ordförande

………………………………………………
Anders Ståhl (M)

Justerande

………………………………………………
Göran Lock (MP)

Protokollet justerat den

2022-01-25

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-01-25
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PROTOKOLL
KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT
2022-01-24

KS/2021/542

§1
ÅRSREDOVISNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
2021
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt en bokslutsrapport per den 31 december 2021.
Utöver en ekonomisk redovisning innefattar rapporten en beskrivning av verksamhetens
utveckling i förhållande till uppställda mål i form av verksamhetsberättelse samt uppföljning av
kommunens handlingsplan för 2021.
Utifrån avdelningarnas uppföljning av strategier och mål är bedömningen att verksamheten
bedrivs i linje med kommunens vision och strategier och att måluppfyllelsen är god.
På grund av den rådande pandemin blev intäktsbortfallet stort och det ekonomiska resultatet negativt, 460 tkr.
Beslutsunderlag
 Protokollsförslag
 Årsredovisning för kultur- och fritidsförvaltningen 2021
 Årsredovisning KOF 2021
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till årsredovisning för 2021.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen (anmälas)
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25

SIGNATUR

Page
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-17
KS/2021/542

ÅRSREDOVISNING 2021
FÖR KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt en bokslutsrapport per den 31 december 2021.
Utöver en ekonomisk redovisning innefattar rapporten en beskrivning av verksamhetens
utveckling i förhållande till uppställda mål i form av verksamhetsberättelse samt uppföljning av
kommunens
handlingsplan
för
2021.
Utifrån avdelningarnas uppföljning av strategier och mål är bedömningen att verksamheten
bedrivs i linje med kommunens vision och strategier och att måluppfyllelsen är god.
På grund av den rådande pandemin blev intäktsbortfallet stort och det ekonomiska resultatet negativt, -460
tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens årsredovisning den 17 januari 2021.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till årsredovisning för 2021.

Anneli Sjöborg
Förvaltningschef

HÖGANÄS KOMMUN
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Peter Schölander (M)
Förvaltningschef: Anneli Sjöborg

VERKSAMHET
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har ett brett uppdrag och verksamheter med

bibliotek, kulturskola, Höganäs Sportcenter, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar, utomhusbad, publika
kulturevenemang. Utöver detta samordnar förvaltningen kommunens ungdoms-, tillgänglighets- samt
folkhälsoarbete. Vidare ansvarar förvaltningen för inköp av offentlig konst och utsmyckningar samt ger
stöd och service till föreningar.
Utskottet ska också dela ut kultur-, idrotts- och hederspris samt keramikstipendium årligen. Utskottet
ska även bistå andra nämnders uppdrag, genom att bland annat utveckla kultur- i-vården,
Aktivitetsstråket och samarbetar med utbildningsförvaltningen kring skolbibliotek och kulturskolans
verksamheter.

MÅL MEDBORGARE
Stärkt social hållbarhet
Nämndsmål

Erbjuda mötesplatser som skapar möjligheter och förutsättningar för delaktighet och livskvalitet.

Kommentar

Pandemin har lett till stora omställningar och verksamheterna har hittat nya sätt att nå ut till invånarna. En
digital fritidsgård har lanserats, aktiviteter har flyttat utomhus och via digitala forum, arbetet med att skapa ett
tillgängligt friluftsliv för alla har intensifierats och inkluderat både fritids- och kulturverksamheten.
Fritidsgårdarna har haft öppet med tidsbokning men parallellt erbjudit digitala aktiviteter. Hälsoutvecklaren
har erbjudit kurser och aktiviteter utomhus och har haft nästan 5 000 deltagare vid olika tillfällen under året.
I april öppnade Sportbanken som lånar ut idrottsutrustning till barn och vuxna. Sportbanken syftar till att ge
människor tillgång till en aktiv fritid, och verksamheten är baserad på utrustning donerad från närsamhället.
Sportbanken i Höganäs samarbetar med Båstad kommun samt NSR som samlar in sportutrustning från
privatpersoner.
Under våren startade förvaltningen mötesplatsen Snäckan, som vänder sig till ungdomar och vuxna som har en
funktionsnedsättning och vill träffa andra i liknande situation. På mötesplatsen kan man prova på olika
aktiviteter såsom sättskapsspel, delta i kurser, måla och skapa.
En satsning har gjorts på Bibliotekstorget, Sommar på Bibliotekstorget, som blev en mötesplats utomhus med
sköna sittplatser, olika spel och pingisbord. Under sommarens fanns det även caféförsäljning på torget.
Det stora engagemanget från frivilliga måste även stimuleras framöver och i det arbetet kommer
Volontärcentret att spela en stor roll.

MEDBORGARE
För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan internt men även samarbeten med
föreningar, näringsliv, Familjen Helsingborg och Region Skåne.
Fritidsgårdarna har varit öppna men med bokningsbara eller digitala aktiviteter. Detta har lett till att
verksamheten har nått många nya besökare och arbetssättet kommer man att fortsätta med även efter
pandemin.
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, Årsredovisning 2021
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Under årets första fem månader var rehabiliteringsverksamheten den enda öppna verksamheten på
Höganäs Sportcenter. Betydelsen av den träningsformen för patienter och andra brukare är en viktig
erfarenhet.
Biblioteksverksamheten har arbetat med flexibla lösningar; utkörning av böcker och hämtning utanför
lokalen. Glädjande nog har inte utlånen minskat jämfört med ett pandemifritt år.
Under året har föreningslivets aktivitetstillfällen minskat något men föreningarna har fått behålla
samma stöd som föregående år. Stödet till lokal- och anläggningsbidrag för barn och
ungdomsverksamhet har ökat med nästan 100 procent jämfört med föregående år. Detta beror i första
hand på att antalet padelbanor har ökat i kommunen.

MÅL MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Förvaltningens medarbetare är stolta ambassadörer över sin arbetsplats.

Kommentar

Under våren 2021 gjordes en ny medarbetarenkät som visade sämre resultat jämfört med 2020.
Motivationsindex i medarbetarenkäten minskade från 83 % år 2020 till 79 %, ledarskapsindex från 88 % år
2020 till 83 % och styrningsindex från 86% år 2020 till 80 %. Insatser för att öka motivation och engagemang
har påbörjats och kommer att fortsätta under hela året. Medarbetarenkätens resultat visar att kultur- och fritid
ligger bättre jämfört med Höganäs kommun som helhet
För att mäta nämndsmålet Förvaltningens medarbetare är stolta ambassadörer över sin arbetsplats har en enkät på
samtliga arbetsplatser genomförts under hösten. Stolta medarbetare är viktiga ambassadörer som sprider en
god arbetsmiljö och stärker förvaltningens och kommunens varumärke. På en skala 1-8 ska medelsnittet vara 6
och enkäten visade på resultatet 6,36. Enkäten ska följas upp med en åtgärdsplan och mätas och stämmas av
två gånger per år. Genom att kontinuerligt mäta stoltheten hos medarbetarna får vi värdefulla verktyg för att
utveckla visionen, målen och att verksamheten utvecklas åt rätt håll.
Personalen har deltagit i filmskapande och producerat digitala bok- och konsttips, träningsfilmer och
aktiviteter. Många möten och utbildningar har skett digitalt vilket gör att all personal har fått utveckla sin
digitala kompetens och lära sig använda kamera och mikrofon.

MEDARBETARE
När de flesta kommuner i Sverige stängde ner sin kultur- och fritidsverksamhet höll kulturskola,
bibliotek, rehabiliteringsbassäng och fritidsgårdar öppet i Höganäs. Det har skapat mycket stolthet att vi
har haft modet att "hålla igång" vår verksamhet bland personalen.
För att minimera effekterna av pandemin har ledningsgruppen fokuserat på den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. Sjuktalet har minskat från 5,98 år 2020 till 4,96 år 2021, minskningen beror
givetvis till en del av den ökade korttidssjukfrånvaron kopplat till covid-19.Frisknärvaron har
förbättrats men även personalens nyttjande av friskvårdspeng- och aktiviteter.
Arbetet med att implementera Heltid som norm pågår i samarbete HR-avdelningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom god tillgänglighet,
hög service och utåtriktat arbete. Varje besök ska vara en upplevelse och personalen vid alla
verksamheter ska arbeta med ”Det goda värdskapet”.
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MÅL UTVECKLING
Utveckla dialog och service
Nämndsmål
Skapa eller utveckla samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet
Trots pandemin har många nya samarbeten initierats, till exempel med föreningen Makerspace i syfte att skapa
ett öppet aktivitetshus i Sportbanken. Vidare har ett samarbete med Kullagymnasiet resulterat i att Eric Ruuth
erbjuder E-sportundervisning på ett gymnasieprogram. Erich Ruuth genomförde även ett stort kulturprojekt,
Gruvan, då man samarbetade nära med Höganäs AB.
Under tre månader distribuerade Höganäs Sportcenter skolmat till distansstuderande elever på landsbygden.
Tillsammans med Familjen HBG togs ett gemensamt Sommarkulturkort fram för att bjuda invånarna på kultur
och aktiviteter.
Ett annat samarbete är mellan förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen där målet är att få fler att
upptäcka vår stadsbygd. I augusti invigdes en ny QR-märkt vandringsled vid Himmelstorp som togs fram i
samarbete med Länsstyrelsen och med stöd av Stiftelsen Gripen.
Ett integrationsprojekt, Nyckel till fritid, startade i slutet av året och har som målsättning att få nysvenskar att
intressera sig för att delta i föreningsliv.
Biblioteken i Familjen HBG har startat ett gemensamt digitalt Språkcafé på vardagar som alla nysvenskar i
regionen kan delta i. Man har även utökat de digitala tjänsterna genom en ny digital filmtjänst.
Förvaltningen är inbjudna till dialoger och samverkan kring kommande större projekt som exempelvis
omgörningen av Storgatan, Tornlyckan och utvecklingen av Kullagymnasiet i syfte att tidigt bidra med
kompetens, erfarenhet och förvaltningens viljeyttringar.

Växla upp upplevelsenäringen
Nämndsmål
Erbjuda invånare ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud.

Kommentar

Den fysiska programverksamheten har varit inställd under våren medan innovativa lösningar och aktiviteter
istället har utvecklats.
Kulturskolan har under pandemin utvecklat sina metoder för att möta unga digitalt. Inte minst har detta varit
en framgång för våra funktionsvarierade deltagare, som under pandemin blivit än mer begränsade i sina utbud
av aktiviteter, men som nu fått möjlighet att mötas digitalt i flera aktiviteter.
Höganäs Sportcenter har under ett år som präglats av pandemin, restriktioner och oro trots allt kunnat erbjuda
ett varierat utbud av hälsofrämjande aktiviteter, som genom särskilda bokningssystem och lösningar kunnat
genomföras på ett säkert vis.
Biblioteksverksamheten har fått stöd till att köpa två Christianiacyklar som man använder till uppsökande
verksamhet och vid evenemang.
Friluftslivets år2021 är en nationell satsning som Höganäs deltar i och varje månad har teman och upplevelser
genomförts för invånarna i samverkan med det lokala föreningslivet. Totalt har över 700 personer deltagit i
projektet och i Friluftsveckan 190. Utomhusaktiviteter har uppskattats och kommer framöver att utvecklas
med ännu mer variation.
I ljuset av Coronapandemin har det blivit ännu tydligare vilken stor roll kultur och fritid har i människors liv
men också hur sårbar strukturen är för föreningar, arrangörer och kulturskapare. Flexibilitet, uthållighet och
nytänkande har präglat arbetet under det första halvåret.
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, Årsredovisning 2021
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UTVECKLING

Förvaltningen har genomfört lika många arrangemang som vanligt men på nya och innovativa
sätt. Pandemin har tvingat fram nya kreativa arbetssätt och utbud som har utvecklat såväl kultur- som
fritidsområdet. Det är vi otroligt stolta över.

I februari 2021 presenterades SCB:s årliga enkät över invånarnas attityd till service och anläggningar.
Höganäs kom på första plats avseende nöjdhet över idrottsanläggningar och på delad tredje plats över
kultur. På första plats avseende service och bemötande kom Höganäs Biblioteksverksamhet.
De närmaste årens allra största projekt "Nytt bibliotek/kulturhus" fortskrider. En informationskväll om
projektet gjordes digitalt i slutet av februari och fastigheten köptes in under hösten 2021.
I slutet av 2020 blev den nya gymnastikhallen klar, därefter revs den gamla hallen och i november 2021
stod den nya tennishallen med fyra banor klar.
Förvaltningen utreder hur Höganäs Sportcenter kan utvecklas för att möta framtidens krav men även
för att erbjuda en bra träningsanläggning framöver.
Under året har även en utredning påbörjats för att en ny idrottshall ska färdigställa när bostadsområdet
Tornlyckan utvecklas.
Utredningen om en sammanslagning av Höganäs Museum och Keramiskt center har intensifierats
under 2021.

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

Resultat

69 227

69 687

-460

65 819

Kultur

33 990

34 185

-195

32 283

Fritid

35 237

35 502

-265

33 536

EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET

Kultur- och fritidsutskottet strävar alltid efter en budget i balans.

Ekonomiskt har besöksintäkter, kursavgifter och föreningsstöd påverkats negativt av covid-19
situationen. För Höganäs Sportcenter är det -1 4 61 tkr under budget, för Kulturskolan -302 tkr, för
biblioteken -93 tkr samt för kulturverksamheten -74 tkr. De minskade intäkterna har förvaltningen till
en del kunnat kompensera genom minskade övriga kostnader och ej tillsatta vakanser.
På grund av höstens hälsoutveckling med en betydligt gynnsammare vaccinationssituation, har
verksamheterna sakta men säkert närmat sig ett mera normalt aktivitetsläge. Vid höstterminens ingång
kunde förvaltningen konstatera en mycket hög efterfrågan på hall- och planhalltider, besök på Höganäs
Sportcenter och kulturevenemang.
En orsak till det försämrade resultatet på Eric Ruuth är också att man i början av året arbetade med fler
fritidsledare för att stimulera ungdomar med digitala aktiviteter när dessa inte kunde delta i
föreningslivet. Sammantaget medför detta en negativ prognos för utskottets verksamheter om 0,5 tkr
för helåret 2021.
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, Årsredovisning 2021
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INVESTERINGAR
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

Summa
investeringar

550

0

550

382

Årsanslag

550

0

550

382

INVESTERINGSANALYS
Under året har takbyte skett på Eric Ruuth kulturhus av teknik - och fastighetsförvaltningen men denna
investering påverkar verksamhetens hyreskostnad, inte förvaltningens investeringsanslag.

FRAMTIDEN
Under året har beslut tagits för att bygga ett nytt bibliotek/kulturhus på Köpmansgatan.
Detaljplanearbetet för idrottsplatsen i Nyhamnsläge har påbörjats och den beräknade byggstarten
kommer att ske under 2022-2023. I samarbete med andra förvaltningar planeras en ny idrottshall för
föreningslivet och skolan när den nya stadsdelen Tornlyckan utvecklas. Satsningar på Keramikbygden
samt Sagabiografen utgör andra fokusområden.
Förvaltningen utreder hur Höganäs Sportcenter kan möta framtiden men även utvecklas med
aktivitetsytor utomhus för att stimulera till rörelse och skapa trygghet i området.
Förvaltningen ser stora utmaningar i barn och ungas läs- och motionsvanor. Om inte den negativa
utvecklingen vänder kommer det att få stora konsekvenser för såväl den enskilde som för samhället.
Förebyggande arbete på alla nivåer måste prioriteras.
I Höganäs präglas kultur- och fritidsverksamheten av ett omfattande samarbete med föreningar och
övriga aktörer varvid ett stort ideellt engagemang uppnås. Framtida välfärdsutmaningar måste även
fortsättningsvis bygga på ett sådant engagemang.
HANTERINGEN AV COVID-19
TKR

Per 2021-12-31

Merkostnader

175

Uteblivna intäkter

-1 930

Sökt kompensation via statsbidrag

0

Uppbokad kompensation via statsbidrag

0

Erhållen kompensation via statsbidrag

0

Året har inneburit fortsatta utmaningar relaterade till Covid-19 pandemin som gjort att kommunens
invånare inte har kunnat ta del av det ordinarie kultur- och fritidsutbudet. Framför allt har kulturen fått
lida genom inställda och uppskjutna evenemang.
Idrotten precis som hela föreningslivet, har drabbats hårt och befarar minskad nyrekrytering av ledare
samt att barn och ungdomar ska ha tappat sugen.
Höganäs Sportcenter har haft ett stort intäktsbortfall i form av entréintäkter, -1 4 61 tkr, men även
lokalhyror under det första halvåret. En god återhämtning skedde mellan augusti och mitten av
november med rekordhöga intäktsnivåer. Även Tivolihuset har tappat 60 % av alla bokningar under
året. Biblioteken inom Bibliotek Familjen Helsingborg tog ett gemensamt beslut att ta bort
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, Årsredovisning 2021
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förseningsavgifter under pandemin för att minimera smittspridningen och inte bidra till att personer
med symtom kommer till biblioteket för att undvika skuld. Biblioteket har en budgeterad intäkt för
avgifter på 112 tkr utfallet i budget 2021 blev 62 tkr. Intäktsbortfallet för samtliga verksamheter är -1
930 tkr under budget.
Merkostnaderna beror på vikarietillsättning på Eric Ruuth för att skapa en digital fritidsgård, inköp av
handsprit, samt kompensationer till föreningslivet.
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3
Uppföljning av intern kontroll 2021 för
kommunstyrelsens förvaltningar
KS/2021/443
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Maria Bylund (ekonomichef)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Maria Solenlind (controller)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§6

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/443

§6
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2021 FÖR
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR, EXKL. KULTUR OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och
fastighetsförvaltningen har genomfört uppföljning av 2021 års interna kontrollplan. Totalt har 20
kontroller följts upp. Uppföljning har även gjorts av de risker som markerades för direktåtgärd i riskoch väsentlighetsanalysen för 2021, samt av de förbättringsåtgärder som föreslogs för de avvikelser
konstaterade i 2020 års uppföljning. Totalt har 19 åtgärder hanterats och rapporterats.
Kommunstyrelsens representanter i arbetet; Reinhold Knutsson och Gertrud Greén, har tillsammans
med tjänstemännen på kommunstyrelsens förvaltningar gått igenom resultatet av uppföljningen (exkl.
Kultur- och fritidsförvaltningen).
Kontroll som visar på avvikelse är bland annat risken ”Tillgänglighet, telefoni”. Uppföljning som
servicecenter har gjort visar att svarsfrekvensen av besvarade samtal kopplade från servicecenter till
tjänstemän, ligger på 58%. Dålig tillgänglighet kan leda till badwill för kommunen och att våra
medborgare och kunder inte får den hjälp de behöver. På samtliga kontroller som visat på avvikelser
har förbättringsåtgärder tagits fram och kommer följas upp under 2022.
Samtidigt visar många kontroller på ett utfall utan avvikelse. Till exempel visar en av kontrollerna att
tillsyn av elanläggningar fungerar enligt rutin, upprättade checklistor finns och följs och därmed
minskar risken att människor eller egendom skadas på grund av brister i elsäkerheten.
Genom att identifiera risker, kontrollera och rapportera avvikelser säkerställer vi att de åtgärdas och
följs upp. Av den orsaken behöver avvikelser inte anses som något negativt, då syftet är att identifiera
framtida hinder och säkerställa att vi når de politiskt beslutade målen på ett säkert och effektivt sätt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 5 januari 2022,
Kommunledningskontoret, rapport över uppföljning intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsens
förvaltningar exkl. kultur- och fritidsförvaltningen, Kommunledningskontoret, rapport över
uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021 för kommunstyrelsens förvaltningar exkl.
kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars uppföljning av intern kontrollplan 2021, samt
uppföljning av 2021 års förbättrings- och direktåtgärder.
SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25
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PROTOKOLL
KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT
2022-01-24

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Anders Ståhl (M) (ordförande)
Fredrik Eljin (KD) (vice ordförande)
Margareta Widell (M)
Reinhold Knutsson (S)
Göran Lock (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Eva Hemström (C)

Övriga närvarande
Sammanträdestid

kl 16:00-18:00

Paragrafer

§2

JUSTERING
Utsedd att justera

Göran Lock (MP)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Emma Nilsson

Ordförande

………………………………………………
Anders Ståhl (M)

Justerande

………………………………………………
Göran Lock (MP)

Protokollet justerat den

2022-01-25

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-01-25

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT
2022-01-24

KS/2021/443

§2
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL, KULTUR- OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Sammanfattning av ärendet
Enligt Höganäs kommuns reglemente för intern kontroll, KFS 2013:12, ska nämnd/utskott
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till
kommunstyrelsen. Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet,
tillförlitlig finansiell rapportering och att verksamheterna följer tillämpliga regler.
Reinhold Knutsson (S) och Margareta Widell (M) har, i enlighet med § 3 i Reglementet för intern
kontroll (KFS: 2019:05) valts som representanter från kommunstyrelsen att arbeta med intern kontroll
tillsammans med tjänstemännen på kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
 Protokollsförslag
 Tjänsteskrivelse, Uppföljning av intern kontroll, kultur- och fritidsförvaltningen
 Uppföljning intern kontroll 2021 kultur- och fritid
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning av intern kontrollplan 2021.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen (anmälas)
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25

SIGNATUR
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-05
KS/2021/443

Uppföljning av intern kontroll 2021 Kommunstyrelsens
förvaltningar, exkl. kultur och fritidsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och
fastighetsförvaltningen har genomfört uppföljning av 2021 års interna kontrollplan. Totalt har 20
kontroller följts upp. Uppföljning har även gjorts av de risker som markerades för direktåtgärd i risk- och
väsentlighetsanalysen för 2021, samt av de förbättringsåtgärder som föreslogs för de avvikelser
konstaterade i 2020 års uppföljning. Totalt har 19 åtgärder hanterats och rapporterats.
Kommunstyrelsens representanter i arbetet; Reinhold Knutsson och Gertrud Greén, har tillsammans med
tjänstemännen på kommunstyrelsens förvaltningar gått igenom resultatet av uppföljningen (exkl. Kulturoch fritidsförvaltningen).
Kontroll som visar på avvikelse är bland annat risken ”Tillgänglighet, telefoni”. Uppföljning som
servicecenter har gjort visar att svarsfrekvensen av besvarade samtal kopplade från servicecenter till
tjänstemän, ligger på 58%. Dålig tillgänglighet kan leda till badwill för kommunen och att våra medborgare
och kunder inte får den hjälp de behöver. På samtliga kontroller som visat på avvikelser har
förbättringsåtgärder tagits fram och kommer följas upp under 2022.
Samtidigt visar många kontroller på ett utfall utan avvikelse. Till exempel visar en av kontrollerna att tillsyn
av elanläggningar fungerar enligt rutin, upprättade checklistor finns och följs och därmed minskar risken
att människor eller egendom skadas på grund av brister i elsäkerheten.
Genom att identifiera risker, kontrollera och rapportera avvikelser säkerställer vi att de åtgärdas och följs
upp. Av den orsaken behöver avvikelser inte anses som något negativt, då syftet är att identifiera framtida
hinder och säkerställa att vi når de politiskt beslutade målen på ett säkert och effektivt sätt.

Beslutsunderlag
Rapport Uppföljning intern kontrollplan 2021 för KS förvaltningar exkl. KUF,
Rapport Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021, KS förvaltningar, exkl. KUF.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars uppföljning av intern kontrollplan 2021, samt uppföljning
av 2021 års förbättrings- och direktåtgärder
Herman Crespin
Kommunchef
Jeanette Liljenberg
Controller

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kontrollmoment med avvikelser
Riskkategorier

Risk
Risk för dålig tillgänglighet på
grund av låg svarsfrekvens i
telefon vilket kan leda till badwill
för kommunen och att
medborgare, leverantörer,
kunder och liknande inte får den
hjälp som kan förväntas.

Kommunikation

Kontrollmoment
Varje kvartal följs den
kommunövergripande statistiken
för telefoni upp.
Mätningen görs på hela
organisationens tillgänglighet vid
vidarekoppling från huvudväxel.
Varje förvaltning har tagit fram
åtgärder för att öka
tillgängligheten. KLK och SBF
har kontinuerlig uppföljning som
diskuteras på
ledningsgruppsmöte.

Avvikelse kontrollmoment
Under året har siffrorna avseende besvarade samtal
som skickats från servicecenter ut till handläggare
legat stadigt på cirka 58% besvarade samtal. Stora
variationer finns mellan avdelningar, där vissa
avdelningar som gjort aktiva satsningar för att öka sin
svarsfrekvens gett mycket goda resultat, medan
andra fortsatt ligger på en låg svarsprocent.
Detta kontrollmoment har nu lyfts till ett
kommunövergripande kontrollmoment inför 2022 för
att ännu mer belysa vikten av att höja
svarsfrekvensen på samtal.
Servicecenter har under 2021 infört specialistgrupper
för att öka servicen gentemot de som kontaktar vår
kommun, blir ett samtal missat och en kollega inte är
på plats kan en annan kollega se ärendet och
besvara det.

Uppföljning intern kontroll 2021

Förbättringsåtgärd
Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd
Tillgänglighet telefoni Tidigare
uppföljningar har visat att risken
för dålig tillgänglighet finns. Då
detta är en risk som gäller för
hela kommunen kommer denna
risken att hanteras
kommunövergripande och följas
upp av samtliga nämnder.
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Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Risker

Kontrollmoment

Utfall

Ekonomi

Investeringsprocess
Risk för att vi förbrukar kommande
generationers finansiella utrymme för
framtida investeringar,
på grund av att investeringsutgifter
felaktigt redovisas som kostnader i
driftredovisningen,
vilket kan leda till att morgondagens
generationer inte kan göra de
investeringar som behövs.

Inköp
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp gjorda över
47 600 kr i resultaträkningen på konto; 6411-6418, 61736185, 4631, 641, 646, och 654. Därefter ska en
bedömning göras på inköpet om livslängden beräknas ha
längre livslängd än tre år. De inköp som är gjorda över
47 600 och har en beräknad livslängd på över tre år ska
rapporteras som avvikelse.

Utdrag har gjorts i redovisningen av
bestämda konton. Dessa konton har
kontrollerats och inköp över basbeloppet har
hittats, men bedömningen är att dessa inte
är investeringar. Resultatet är ingen
avvikelse.

Övrigt

Outnyttjade kontorslokaler
Risk att vi inte optimerar nyttjandet av
kontorslokaler, vilket kan leda till
trångboddhet i vissa verksamheter
samtidigt som arbetsplatser står
tomma i andra.

mätning av nyttjandet
Under en period 2021 kommer kontroll göras i vilken
omfattning kontorsrummen nyttjas. Kontrollen kommer att
samordnas av KLK ledningsgrupp

Kontroll har gjort över nyttjandet av
Kommunledningskontorets kontor.
Resultatet visar att vi inte är trångbodda.

Uppföljning intern kontroll 2021

Kommentar
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Kontrollmoment med avvikelser
Riskkategorier

Ekonomi

Risk
Risk för att vi förbrukar kommande
generationers finansiella utrymme
för framtida investeringar,
på grund av att investeringsutgifter
felaktigt redovisas som kostnader i
driftredovisningen,
vilket kan leda till att morgondagens
generationer inte kan göra de
investeringar som behövs.

Risk för förlorad kompetens vid
pensionsavgångar och/eller
personalomsättning.
Personal

Risk för att innehållet i
krisledningspärmarna är inaktuellt.

Verksamhet

Kontrollmoment

Avvikelse kontrollmoment

Inköp
Varje förvaltning ska kontrollerar alla
inköp gjorda över 47 600 kr i
resultaträkningen på konto; 64116418, 6173-6185, 4631, 641, 646,
och 654. Därefter ska en bedömning
göras på inköpet om livslängden
beräknas ha längre livslängd än tre
år. De inköp som är gjorda över
47 600 och har en beräknad livslängd
på över tre år ska rapporteras som
avvikelse.
Alla ansvarsområden har ett erfaret
personansvar som hanterar området.
Fakturering, löner, tillsyner och
operativa specialkompetenser.

2ggr/år stämma av
krisledningspärmarna mot
verkligheten.

Utdrag har gjort i redovisningen av
bestämda konton. Av dessa har ett
inköp över 47 600 kr hittats. Inköpet
avser utrustning till en bandvagn som
borde redovisas som en investering.
Efter upptäckten har redovisningen
korrigerats. Kontrollen visar därför på
avvikelse.

Avvikelse, behov av stöttning av en
person.

Förbättringsåtgärd
Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Inköp Kontroll har
visat att det finns ett behov av att
tydliggöra och synliggöra
investeringsprocessens alla delar.
Ekonomiavdelningen kommer att
åtgärda detta genom att under 2022
uppdatera riktlinjerna och skapa
tillämpningsanvisningar för
investeringsredovisningen.

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd risk förlorad
kompetens Personen i fråga kommer
att få stöttning under första halvåret
2022 av operativ chef för att komma i
fas med sitt ansvar.

Krisberedskapssamordnaren har
övergått till KLK 1/11 och har inte
samma kontakt med räddningstjänsten
längre.
Det som varit tidigare är att det släpas
med att uppdatera personuppgifter från
verksamheterna till krisberedskapen.

Uppföljning intern kontroll 2021

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Inaktuella
krisledningspärmar.
Krisledningspärmarna är insamlade för
att övergå i digital form via COSAFE
app, arbete pågår för att kunna skriva
ut från appen så att det endast skall
finnas 2 krisledningspärmar i
pappersform.
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Riskkategorier

Risk
Risk att sotnings- och
brandskyddskontrollobjekt i
kommunen inte utförs i tid.

Kontrollmoment

Avvikelse kontrollmoment

Delårsavstämning av sotningsobjekt.
Jämföra gjorda objekt mot planerade
för året.

Förbättringsåtgärd

En grundlig genomgång är gjord efter
de frister som är bestämda för de olika
objekten och det diffar på ett fåtal som
ej blivit gjorda under året på uppmaning
av kunderna (covid 19) men de
kommer att tas ikapp så fort läget
medger detta.

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Sotnings- och
brandskyddskontrollobjekt. Covid
19 är till stor del anledningen till att en
liten del av objekten ej blivit
genomförda enligt de frister som är
uppsatta för kommunen, detta kommer
att upphöra när pandemin medger att
sotaren kommer in i dessa få
fastigheter

Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Personal

Säkerhet

Verksamhet

Risker

Kontrollmoment

Risk för förlorad kompetens i Förvaltningen.
Risk för förlorad kompetens vid pensionsavgångar
och/eller personalomsättning.

Ansvarsområden gås igenom 2 ggr/år så
att allt fungerar.
Paraplyansvar och andra
ansvarsområden.

Alla ansvarsområden är genomgångna och
kommer att kompletteras med mer utbildning
för viss personal.

Uppföljning av påpekanden som gjorts vid
tillsyn.
Risk för att de påpekande som gjorts vid tillsyn inte
blivit åtgärdade efter att svarskorten är inlämnade.

Räddningstjänsten ska följa upp vissa
tillsynsobjekt 2 ggr/år.
Stickprovs kontroll av objekt som vidtagit
åtgärder efter påpekande vid tillsyn så
det överensstämmer med
tillsynsprotokollet

Några kända objekt har under året varit en
längre process för att komma till rätta med
de brister som visat sig vid tillsynen. Nu är
alla under kontroll och de brister som varit är
under kontroll och skall åtgärdas.

Uppföljning av
räddningsförstärkningsfunktionen.
Risk för att räddningsförstärkningsfunktionen, som
innebär ett ensamarbete, inte känner sig tillräcklig i
en övermäktig situation.

Löpande uppföljning genom samtal med
berörd personal efter olyckor av större
karaktär.

Genom gång av olyckshändelsen sker alltid
med all berörd personal efter alla händelser
och då fångar man även om någon känner
sig illa berörd av olyckshändelsen.

Uppföljning intern kontroll 2021

Utfall

Kommentar
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Risker

Kontrollmoment

Ekonomi

Investeringsprocess
Risk för att vi förbrukar kommande
generationers finansiella utrymme för
framtida investeringar,
på grund av att investeringsutgifter felaktigt
redovisas som kostnader i
driftredovisningen,
vilket kan leda till att morgondagens
generationer inte kan göra de investeringar
som behövs.

Inköp
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp
gjorda över 47 600 kr i resultaträkningen på
konto; 6411-6418, 6173-6185, 4631, 641, 646,
och 654. Därefter ska en bedömning göras på
inköpet om livslängden beräknas ha längre
livslängd än tre år. De inköp som är gjorda över
47 600 och har en beräknad livslängd på över
tre år ska rapporteras som avvikelse.

På ovan angivna konton har alla inköp sökts
ut, sen filtrerat ut de som överstiger
47600 kr. Därefter gjort bedömning om de är
korrekt bokförda som drift eller borde varit
investering istället.
Sammanfattningsvis: inom SBF har inget
anmärkningar gjorts.

Verksamhet

Delegation av beslutanderätt.
Risk för attt gällande
delegationsbestämmelser inte är kända
och efterlevs, samt att delegationsbeslut
inte återrapporteras på grund av okunskap
vilket kan leda till att beslut fattas av
felaktig person.

Att beslut verkligen återrapporteras enligt den
rutin som finns.
Ingen. Att beslut verkligen återrapporteras enligt
den rutin som finns.

Delegationsbeslut har under 2021
återrapporteras enligt den rutin som finns,
och inga avvikelser har uppkommit under
året.

Nytt gemensamt styrsystem för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Risk för att problem uppstår på grund av att
ett nytt gemensamt styrsystem införs för
samhällsbyggnadsförvaltningen vilket kan
leda till störningar i verksamheten.

Kontroll att problem inte uppstår vid införandet.
Piloterna i projektet meddelar eventuella
problem till förvaltningschefen.

Vid implementeringen av styrsystemet ska
projektets piloter meddela eventuella
problem till förvaltningschefen. Under 2021
har inga problem uppstått. Utbildningar på
olika nivåer har genomförts. Struktur för
veckovis uppföljning av projektprogram är
beslutad. Projekt läggs in och följs upp
fortlöpande. Resurs finns på förvaltningen
som ansvarar för support till användarna.

Process

Utfall

Uppföljning intern kontroll 2021
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Kontrollmoment med avvikelser
Riskkategorier

Ekonomi

IT

Säkerhet

Risk
Risk för att vi förbrukar kommande
generationers finansiella utrymme
för framtida investeringar,
på grund av att investeringsutgifter
felaktigt redovisas som kostnader i
driftredovisningen,
vilket kan leda till att morgondagens
generationer inte kan göra de
investeringar som behövs.

Risk för att reservkraft för backup av
IT servrar inte fungerar och hela
kommunens IT-system går ner på
grund av elavbrott. Detta kan leda
till att viktiga funktioner för passage,
larm, styr och reglersystem slutar att
fungera.

Risk för att Höganäs kommuns
anställda inte kan identifieras på
grund av att de saknar ID-kort.
Detta kan leda till att obehöriga
utger sig för att arbeta på Höganäs
kommun.

Kontrollmoment
Inköp
Varje förvaltning ska kontrollerar
alla inköp gjorda över 47 600 kr i
resultaträkningen på konto;
6411-6418, 6173-6185,
4631, 641, 646, och 654.
Därefter ska en bedömning
göras på inköpet om livslängden
beräknas ha längre livslängd än
tre år. De inköp som är gjorda
över 47 600 och har en
beräknad livslängd på över tre
år ska rapporteras som
avvikelse.
Reservkraft för back-up vid
elavbrott.
En gång om året ska
fullskaleförsök göras för att
säkerställa att back-up fungerar
och att den är driftssäker.

Avvikelse kontrollmoment
På ovan angivna konton har alla inköp sökts
ut, sen filtrerat ut de som överstiger
47600 kr. Därefter har bedömning gjorts om
de är korrekt bokförda som drift eller borde
varit investering istället. En avvikelse har
uppmärksammats:
Inköp av städmaskin (kombiskurmaskin)
63 tkr har bokförts i drift trots kostnad
överstiger 47600 kr. Livslängden borde
kunna överstiga 3 år och därmed anses som
inventarier. Detta har bokförts som
driftskostnad inom ansvaret Städ, som inte
har avsatta investeringsmedel.

Samarbetet med Räddningstjänsten, arbete
pågår ej klart

Förbättringsåtgärd
Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Inköp Kontroll har
visat att det finns ett behov av att
tydliggöra och synliggöra
investeringsprocessens alla delar.
Ekonomiavdelningen kommer att
åtgärda detta genom att under 2022
uppdatera riktlinjerna och skapa
tillämpningsanvisningar för
investeringsredovisningen.

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Reservkraft för
backup av IT-servrar vid elavbrott.
Arbetsgruppen kommer göra en
omstart 2022. Får i uppdrag att ta fram
underlag och tidsplan för när
fullskaleförsöket ska ske.

Några medarbetare väntar på ID-kort
Kontrollera att 5 st nyanställda
under året och 5 st anställda
med lång anställningstid har IDkort.

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd: Organisationens
anställda saknar ID-kort Avvaktar
utvärdering av digitala tjänstekort.
Förvaltningen följer upp detta under
våren 2022

Uppföljning intern kontroll 2021
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Riskkategorier

Risk
Det finns inte tydliga rutiner på vad
som skall diarieföras och vem ska
göra den arbetsuppgiften. Rutiner
bör tas fram och finnas skriftligt.

Legala

Kontrollmoment

Avvikelse kontrollmoment

Arkivering/diarieföring av
handlingar.
Kontrollera 3 st entreprenader
och slutbesiktningsprotokoll från
genomförda investeringar under
de senaste 2 åren.

Slumpmässigt valdes det ut slutbesiktningar
av Tennishallen, Gymnastikhallen och hissen
på Erik Ruuth skola.
Vid kontrollen konstaterades att alla
protokoll finns välsorterade i Ibinder för
respektive objekt under rubrik Slutbesiktning
hos fastighetsavdelningen. Dock inte i
Platina.

Uppföljning intern kontroll 2021

Förbättringsåtgärd
Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd
Arkivering/diarieföring Risk för att
handlingar inte blir korrekt arkiverade
på grund av att material inte blir
arkiverade och viktiga handlingar kan
inte tas fram vid behov tex avtalstvister.
Avsaknad av rutinbeskrivning,
utbildningsbrist eller inte följer
arkiveringsplan kan leda till att
dokumentationen inte hittas eller
försvinner.
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Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Upphandling

Verksamhet

Risker

Kontrollmoment

Direktupphandlad vara/tjänst kommer upp i volym för
upphandling.
Risk för att direktupphandlad vara/tjänst kommer upp i volymer
(som ska ske genom annonserad upphandling), på grund av
otillräckligt uppföljning vid upphandlingar. Detta kan leda till att
kommunen anmäls till konkurrensverket och kommunen får
betala vite. Volymen gäller kommunen i sin helhet.

Direktupphandlingar kommer
upp i volymer skall då ske
genom annonserad
upphandling.
Stickprovskontroll på 2 st
direktupphandlingar baserade
på volymer.

Slumpmässigt valdes det ut 2 leverantörer: Clas
O Svensson Elinstallationer AB och Brand AB.
Höganäs kommun har ramavtal både med Clas
O Svensson Elinstallationer AB och Brand AB.
Denna kontroll har utförs utan anmärkningar.
Höganäs Däck direktupphandlat av
Markbyggnad. Kontrollerat totalbelopp 132 kkr.
Inga avvikelser.

Periodsk tillsyn av elanläggningar utförs.
Risk för att egendom och människor skadas på grund av att det
finns brister i elsäkerheten. Detta kan leda till brand eller annan
förstörelse och människor kan komma till skada.

Periodiska tillsyner av
elanläggningar.
Tre slumpmässigt utvalda
periodiska tillsyner kontrolleras,
1 gång.

Jonstorps fsk, Vikens Ry fsk, Eric Ruuths fsk är
kontrollerade enligt upprättad checklista. Inga
avvikelser förekom enligt denna lista.

Utbetalning av skadestånd på grund av dåligt underhåll av
vattenledningar .
Risk för att vattenledningar går sönder på grund av dåliga
vattenledningar som orsakar vattenläckor, kan leda till att
kommunen betalar ut höga belopp i skadestånd.

Dåligt underhåll av
vattenledningar genererar
skadestånd vid vattenläcka..
Kontroll att reinvesteringsplaner
har med 3 st ledningar som haft
flest läckor under de senaste 3
åren.

Vid kontroll upptäcktes inga läckor på de
ledningar med flest läckor som orsakat
skadestånd

Uppföljning intern kontroll 2021
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Kommentar
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Uppföljning av förbättringsåtgärder
Riskkategorier

Risk

Ekonomi

Risk för att leverantörsfakturor
inte betalas i tid, på grund av att
beställaren inte uppger korrekt
referens/kostnadsställe vid
beställning. Vilket resulterar i
mycket merarbete för att hitta
rätt kostnadsbärare till fakturan.

Kontrollmoment + Avvikelse
kontrollmoment

Förbättringsåtgärd

Kontrollmoment
Stickprovskontroll på 100 faktura/ggr för att
se vilka fakturor som saknar märkning eller
är märkta med fel referens/kostnadsställe,
exempelvis ett namn istället för en
referens.
Avvikelse kontrollmoment
Stickprov har gjorts på 100 slumpvist
utvalda fakturor för
Kommunledningskontoret för perioderna
januari - juni och juli -december 2020.
Första perioden var avvikelsen 35% och
andra perioden 29%, totalt ger detta en
avvikelse på 32% på helåret. Avvikelserna
består av att korrekt fakturareferens
saknas på fakturorna (= ansvarsnummer)

Personal

Risk för brister vid nyanställning
och avslut av tjänst på grund av
att vi inte har samordnade
rutiner för de här processerna.
Detta kan leda till att onödigt
mycket tid läggs på rutiner som
ska följas vid varje nyanställning
och tjänsteavslut och att vi inte
upplevs som en arbetsgivare i
framkant.

Kontrollmoment
Passerkort. Lista från kansliet med aktiva
passerkort jämförs mot avslutade
anställningar.
Avvikelse kontrollmoment
Det framkommer avvikelser då
medarbetare som avslutat sin anställning
fortfarande har tillgång till stadshuset.

Klar
Försenade leverantörsfakturor
Då kontrollerna visat på fortsatta avvikelser har ekonomiavdelningen tagit fram en
åtgärdsplan för att komma tillrätta med andelen felmärkta fakturor. Denna åtgärd
finns med i 2021 års uppföljning som en direktåtgärd och kommer följas upp under
året.
År 2021 2021-06-09
För att komma tillrätta med felmärkta fakturor och öka inflödet av elektroniska
fakturor krävs att alla involverade från beställare till den som attesterar fakturan har
rätt information och tar ansvar för att åtgärda eventuella fel. Ekonomiavdelningen
har tagit fram åtgärder och informerat om dessa ut i verksamheterna.
Ekonomiavdelningen fortsätter att arbeta aktivt för att effektivisera hanteringen av
inkommande leverantörsfakturor och att det digitala flödet ska fungera optimalt. I
detta ingår regelbunden uppföljning och genomgång av processens delar, samt
fokus på att ta fram digitala lösningar.
Denna process följs upp och utvärderas löpande av Ekonomiavdelningen.
Klar
förbättringsåtgärd för passerkort
Genomgång och avstämning av de medarbetare som har tillgång till stadshuset och
aktuella anställningar.
Ta fram rutin för att säkra att tillgången till stadshuset ska upphöra i samband med
att anställningen upphör.
År 2021 2021-12-03
Risken har omvärderats och omformulerats till intern kontrollplan 2022. Kommer
följas upp.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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Riskkategorier

Risk
Risk för att vi inte uppfattas som
attraktiv arbetsgivare på grund
av att vi inte återkommer till
sökande i
rekryteringsprocessen, vilket
kan leda till att kommunen får
dålig publicitet och
arbetssökande inte söker sig till
oss.

Kontrollmoment + Avvikelse
kontrollmoment

Förbättringsåtgärd

Kontrollmoment
Svar till arbetssökande
Kontrolleras genom Offentliga jobb, att
verksamheten svarar alla arbetssökande
Avvikelse kontrollmoment
I rekryteringssystemet ligger endast tio
aktiva annonser med sista ansökningsdag
2020.11.30 eller äldre. Fem av dessa har
sista ansökningsdag under oktober eller
tidigare. Även om en rekryteringsprocess
av olika anledningar kan dra ut på tiden
bedömer vi att dessa tjänsterna som dessa
äldsta fem annonser avser ändå troligen är
tillsatta nu - utan att adekvat svar getts till
alla sökande och annonsen avslutats och
arkiverats.

Klar
Förbättringsåtgärd Svar till arbetssökanden
HR-avdelningen kommer under januari 2021 påbörja ett större genomlysningsarbete
av rekryteringssystemet för att se över behörigheter och annonseringsrutiner. Nästa
steg i detta arbete blir att erbjuda utbildningar till användarna antingen i form av
digitala korta utbildningar eller i form av ledarcaféer.
År 2021 2021-03-02
Avstämning kommer göras regelbundet under året.

Under 2019 lades en påminnelsefunktion
till, vilken påminner ansvarig
chef/rekryterare att svara kandidaterna och
avsluta annonsen. Detta verkar i stort
fungerat bra, även om det fortfarande finns
ett fåtal avvikelser. Alla de fem äldsta är
annonserade av HOAB.
Risk för brister vid nyanställning
och avslut av tjänst på grund av
att vi inte har samordnade
rutiner för de här processerna.
Detta kan leda till att onödigt
mycket tid läggs på rutiner som
ska följas vid varje nyanställning
och tjänsteavslut och att vi inte
upplevs som en arbetsgivare i
framkant

Kontrollmoment
Avstämning i HR-systemet. HR-konsult tar
ut lista på en förvaltning som väljs slumpvis
och stämmer av med aktuell förvaltning att
uppdragstagare och timanställda som
slutat är avslutade korrekt i systemet.
Avvikelse kontrollmoment
En slumpvis förvaltning valdes ut - Kultur
och Fritidsförvaltningen - och HR tog ut
lista på uppdragstagare och
timanställda/intermittent anställda. 72
personer fanns på listan. 41 av dessa
borde avslutats. HR skickar uppdraget till
HR Servicecenter att snarast avsluta de
uppdragstagare som finns på listan, övriga
kommer Kultur och Fritid att avsluta.

Klar
Förbättringsåtgärder avstämning i HR systemet
Ta upp uppföljningens resultat på HR möte i januari med alla förvaltningar.
Uppmana alla förvaltningar att göra kontroll.
År 2021 2021-12-03
Chefsansvaret för att avsluta kommer tydliggöras på nya arbetsnätet och HR
kommer undersöka om det i WinLas går att automatiskt avsluta intermittenta
anställningar och uppdrag efter ett år. Risken finns med i ny formulering och
riskvärde och kommer följas upp under 2022.
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Riskkategorier

Risk

Kommunikation

Tillgänglighet - telefoni

Upphandling

Kreditkort

Kontrollmoment + Avvikelse
kontrollmoment

Förbättringsåtgärd

Kontrollmoment
Varje kvartal följs den
kommunövergripande statistiken för
telefoni upp.
Avvikelse kontrollmoment
Telefonistatistik visar att 2020 så besvaras
i snitt 56% av de samtal som kopplas ut i
organisationen, detta i jämförelse med ett
snitt på 52% år 2019. Så sakta så ser vi en
uppåtgående trend i antalet besvarade
samtal efter koppling. 2020 har även
statistik tagits fram för antal samtal som
möts av upptagetton (dvs tjänsteperson
trycker upptaget efter koppling gjorts) och
detta är ett snitt på 8% och dessa samtal
hanteras av servicecenter där information
tas emot om ärendet som sedan läggs till
sökt handläggare. Samtal som inte
besvaras alls har ett snitt på 36%, men
även här hanterar servicecenter ärendet
och tar emot information som sedan läggs
till handläggare ute i verksamheten.
Kontrollmoment
Genomgång vad som handlats på
kreditkort
Avvikelse kontrollmoment
Kontroll utförd genom att kontrollera
redovisningen av inköp redovisade juni
2020. Totalt gäller detta 6 visakort på
kommunledningskontoret. Av 6 kort har 2
kort avvikelse. Avvikelserna består av
övriga inköp hos leverantörer som vi
saknar avtal med.

Klar
Förbättringsåtgärd Tillgänglighet - telefoni
Fortsatta kommunikationsinsatser avseende TRIO och outlook. Två till tre gånger
per år leverera telefonistatistik på avdelningsnivå till förvaltningar med uppföljning på
individnivå gällande besvarade och obesvarade samtal som kopplats.
År 2021 2021-12-20
Denna risk har omvärderats och lyfts upp till ett kommunövergripande
kontrollmoment 2022 då risken gäller för hela kommunen.

Klar
Se över hantering och rutiner för kreditkort
I samband med ny bankupphandling kommer översyn göra av hanteringen samt
uppdatera rutiner för dessa.
År 2021 2021-05-11
I samband med ny bankupphandling har nya regler och riktlinjer tagits fram som
gäller för företagsupphandlat businesskort och förladdat kort. Dessa har tagits fram
för att tydliggöra ansvarsfördelningen för hanteringen samt rutinerna för styrning,
kontroll och rapportering. Information såsom avvikelsehantering och uppföljning har
uppdaterats vilket ska säkerställa regelbunden kontroll av att riktlinjerna följs.
Information om detta har gjorts genom arbetsnätet och kommunens ekonomer som
för informationen vidare till berörda.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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Uppföljning av direktåtgärd
Risker
Obetalda leverantörsfakturor.
Risk för att leverantörsfakturor inte betalas
i tid på grund av att beställaren inte uppger
korrekt referens/kostnadsställe vid
beställning. Vilket resulterar i onödiga
dröjsmålsfakturor, samt merarbete för att
hitta rätt kostnadsbärare till fakturan.

Direktåtgärder
Klar
Granskning av inkommande
fakturor med fel referens
Ekonomiavdelningen kommer ta
fram en rutin till verksamheterna
för att uppmärksamma risken och
åtgärda fel.

Kommentar
År 2021 2021-05-11
För att komma tillrätta med felmärkta fakturor och öka inflödet av elektroniska fakturor krävs att
alla involverade från beställare till den som attesterar fakturan har rätt information och tar ansvar
för att åtgärda eventuella fel. Ekonomiavdelningen har tagit fram åtgärder och informerat om
dessa ut i verksamheterna.
Ekonomiavdelningen fortsätter att arbeta aktivt för att effektivisera hanteringen av inkommande
leverantörsfakturor och att det digitala flödet ska fungera optimalt. I detta ingår regelbunden
uppföljning och genomgång av processens delar, samt fokus på att ta fram digitala lösningar.
Denna process följs upp och utvärderas löpande av Ekonomiavdelningen.

Kreditkort
Risk för att vi handlar av leverantörer som
inte är upphandlade på grund av att alltför
många har tillgång till ett kreditkort i
kommunen vilket kan leda både till onödig
administration vid redovisning av inköpen
samt till avtalsbrott.

Avtalstrohet

Klar
År 2021 2021-05-11
Omprövning av kreditkort
I samband med upphandling av
banktjänster kommer samtliga
bankkort att omprövas 2020/2021.
Nya rutiner kommer göras
gällande.

I samband med ny bankupphandling har nya regler och riktlinjer tagits fram som gäller för
företagsupphandlat businesskort och förladdat kort. Dessa har tagits fram för att tydliggöra
ansvarsfördelningen för hanteringen samt rutinerna för styrning, kontroll och rapportering.
Information såsom avvikelsehantering och uppföljning har uppdaterats vilket ska säkerställa
regelbunden kontroll av att riktlinjerna följs. Information om detta har gjorts genom arbetsnätet
och kommunens ekonomer som för informationen vidare till berörda.

Klar
År 2021 2021-11-25

Risk för att vi handlar hos leverantörer som
vi inte har avtal med,
på grund av att vi inte vet vilka leverantörer
vi har avtal med, eller har ett fungerade
system att kommunicera ut denna
information till verksamheterna med. Vilket
kan leda till dyrare inköp, att vi inte håller
avtal och påföljder såsom skadestånd och
dålig publicitet för kommunen.

Avtalsdatabas
Uppdatering av avtalsdatabasen
med upphandlade leverantörer,
samt att informera och skapa
tillgång till databasen för alla
berörda i organisationen.

Upphandlingsenheten har bytt organisatorisk tillhörighet under 2021. Arbete med uppdatering av
avtalsdatabasen/Tendsign har påbörjats. Risken har omvärderats och hanteras som en
direktåtgärd 2022.
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Informationsflöde
Risk att servicecenter inte får information
som krävs
för att kunna besvara samtal.
På grund av att informationen når
servicecenter för sent,
inte alls eller att servicecenter får söka
informationen i
efterhand.
Vilket kan leda till missnöjda medborgare,
besökare och
företagare samt negativ påverkan på
varumärket.
Urholkning av kärnuppdraget
Risk för att ansvar och arbetsuppgifter
fördelas ut på personer och avdelningar
som saknar resurser, mandat och
kompetens för den delegerade uppgiften.
På grund av att tydligt ägarskap över
processen saknas. Vilket kan leda till
ineffektivitet, kvalitetsbrister,
arbetsmiljöproblem samt risk för att
kärnuppdraget inte kan utföras på ett
ändamålsenligt sätt.
Ny postrutin
Risk att post ej kommer fram i tid eller
kommer bort
På grund av nya rutiner för posthantering
Vilket kan leda till att viktiga dokument inte
kommer
fram och dålig publicitet.

Klar
År 2021 2021-09-30
Informationsflöde servicecenter
KLK ledningsgrupp får i uppgift att
ta frågan vidare till koncernnivå för
att säkerställa att rutiner för att
informera servicecenter om aktuell
och relevant information finns på
alla förvaltningar.

Klar
Utvärdering av risk: Urholkning
av kärnuppdraget
Ge KLK ledningsgrupp att
diskutera och utvärdera risken.

Frågan har varit uppe på koncernledningsnivå och därefter har teamchefen för servicecenter haft
löpande kontakt med förvaltningarna och bolagen för att säkerställa att rätt info kommer till
servicecenter i rätt tid.

År 2021 2021-09-30
Risken har diskuteras i ledningsgruppen vid flera tillfällen och justeringar har gjorts så att
förvaltningens och avdelningarnas arbetssätt är effektfulla och smidiga.

Klar
Posthantering
Utvärdering av förändrade
postrutiner kommer genomföras
för att säkerställa korrekt
hantering.

År 2021 2021-12-22
Från och med november 2021 har kommunledningskontoret återtagit allt ansvar för
posthanteringen. Utvärdering kommer att ske under våren 2022 för att säkerställa att
förändringen slår väl ut.
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Uppföljning av förbättringsåtgärder
Riskkategorier

Risk

Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment

Upphandling

Kreditkort.

Kontrollmoment
Genomgång av vad som handlas på kreditkort.
Varje förvaltning går igenom de inköp som sker
under en viss period på alla kreditkort på
förvaltningen och stämmer av dessa mot de avtal som
finns för upphandlade leverantörer.
Avvikelse kontrollmoment
Några mindre inköp av mat främst i matvaruhandel
och mycket beroende på vår 24/7 verksamhet

Förbättringsåtgärd
Klar
Förbättringsåtgärd Kreditkortsinköp
Inköp skall göras av avtalsleverantör när det går (24/7 verksamhet). Varje
inköp och kvitto ska granskas
År 2021 2021-08-27
Nya riktlinjer har tagits fram kommunicerats ut. Nya rutiner och inbyggda
kontroller görs löpande centralt.

Säkerhet

Verksamhet

Uppföljning av
påpekanden som gjorts
vid tillsyn.

Inaktuella
krisledningspärmar.

Kontrollmoment
Räddningstjänsten ska följa upp vissa tillsynsobjekt 2
ggr/år.
Stickprovs kontroll av objekt som vidtagit åtgärder
efter påpekande vid tillsyn så det överensstämmer
med tillsynsprotokollet
Avvikelse kontrollmoment
I detta Covid -19 år har det inte gjorts några
uppföljningar på verksamheter som haft påpekande
vid tillsyner, av den anledning att räddningstjänsten ej
varit välkommen pga covid -19 och av samma orsak
har vi på räddningstjänsten ej velat exponera våra
medarbetare då vi är en liten sårbar verksamhet.
Kontrollmoment
2ggr/år stämma av krisledningspärmarna mot
verkligheten
Avvikelse kontrollmoment
Avstämning är gjord, men verksamheter har ej
återkommit med de förändringar som skett.

Klar
Förbättringsåtgärd uppföljning av påpekande vid tillsyn
Uppföljning kommer att återupptagas under 2021 när coronaläget tillåter.
År 2021 2021-04-06
Fortfarande pandemi, mycket låg aktivitet med tillsyner.

Klar
Förbättringsåtgärd inaktuella krisledningspärmar.
Förbättringsåtgärden som görs är att KrisApp Cosafe som kommer att vara
digital och kommer att vara lättare att ändra för alla.
År 2021 2021-04-06
Ny krislednings appen är under uppbyggnad etapp 1 skall vara klar under
april månad.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Uppföljning av direktåtgärd
Risker

Direktåtgärder

Mutor och oegentligheter. ÅR 2021
Risk för mutor, oegentligheter och mutanklagelser på
grund av riskutsatta verksamheter och nyckelpersoner,
vilket kan leda till lagbrott.

Kommentar

Klar
Identifiering av riskutsatta verksamheter, roller och
funktioner.
Identifiering av riskutsatta verksamheter, roller och
funktioner. Nödvändiga åtgärder för ökad kännedom om
policys m.m. bör genomföras, förslagsvis med
genomgång på avdelningsmöten eller frukostmöten

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021

År 2021 2021-05-24
Genomgång av policys har genomförts på APT.
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Uppföljning av direktåtgärd
Risker
Informationsbrist vid otjänligt dricksvatten
eller avbrott av dricksvattenleverans. ÅR 2021
Risk att människor insjuknar om information inte
når ut till kommuninvånarna att det är otjänligt
dricksvatten. Viktigt att säkerställa att information
når ut till allmänheten.

Direktåtgärder

Kommentar

Klar
År 2021 2021-07-01
Informationsbrist vid avbrott
dricksvattenleverans.
Kontrollera att rutin finns och att den är
känd i organisationen.

Muntlig rutinbeskrivning finns och är känd i organisationen. Avbrott av
dricksvattenleverans både akut och planerat meddelas via kommunens hemsida
och sociala medier. Via SMS-tjänsten meddelas avbrottet till de som är berörda.

Klar
År 2021 2021-11-29
I realtid kontrollera att
rutinbeskrivningen följs.
När läcka uppstår, kontrollera i realtid att
rutinen följs.

Felaktiga konteringar eller bluffakturor när
ersättare konterar vid semester och annan
frånvaro. ÅR 2021
Risk att fakturor konteras på ett felaktigt sätt på
grund av att utbildning/information saknas när
ersättare attesterar tex under semester eller
annan frånvaro. Detta kan leda till ökade
kostnader för kommunen och svårare att följa upp
verksamheten. Risk för att kommunen betalar
bluffakturor på grund bristande
utbildning/information vilket kan innebära ökade
kostnader för kommunen.

Muntlig rutinbeskrivning finns över arbetsuppgiften. Intern mejllista/SMS lista finns
upplagd över de som behöver denna information. Mejl/SMS listan ajourhålles av
arbetsledare på Markbyggnad. Externa kunder meddelas via SMS-tjänst,
kommunens hemsida under aktuell driftsstörning samt sociala medier. Vid
omfattande läcka eller annat större planerat omkopplingsarbete meddelas även
driftsstörningen via radio (P4).
Tre sporadiskt utvalda tillfällen med läckage eller planerat avbrott har
kontrollerats. Informationen om avbrottet har gått ut till via de tillgängliga
kanalerna (ej via radio eftersom omfattningen var inte så stor).

Klar
Felaktiga konteringar / bluffakturor
Kontroll av 15 st fakturor som attesterats
av vikarier under semestern.

År 2021 2021-11-30
I kontrollen har inga avvikelse påträffats. På grund av pandemin (Corona) valde
många attestanter att under sin huvudsemester gå in och attestera sina respektive
fakturor. Underlaget för att kontrollera blev då missvisande. Denna punkt
omvärderas i riskanalysen till år 2022.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-17
KS/2021/443

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL, KULTUR- OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER
Sammanfattning av ärendet
Enligt Höganäs kommuns reglemente för intern kontroll, KFS 2013:12, ska nämnd/utskott
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till
kommunstyrelsen. Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet,
tillförlitlig finansiell rapportering och att verksamheterna följer tillämpliga regler.
Kontrollen har till övervägande del genomförts enligt kontrollplanen. En avvikelse har noterats under året
och en rutin för denna kommer att tas fram av ekonomiavdelningen och implementeras av förvaltningen
snarast.
Genom att identifiera risker, kontrollera och rapportera avvikelser säkerställer vi att de åtgärdas och följs
upp. Av den orsaken behöver avvikelser inte anses som något negativt, då syftet är att identifiera framtida
hinder och säkerställa att vi når de politiskt beslutade målen på ett säkert och effektivt sätt.
Reinhold Knutsson (S) och Margareta Widell (M) har, i enlighet med § 3 i Reglementet för intern kontroll
(KFS: 2019:05) valts som representanter från kommunstyrelsen att arbeta med intern kontroll tillsammans
med tjänstemännen på kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens rapport, Uppföljning av intern kontrollplan 2021.

Förslag till beslut
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning av intern kontrollplan 2021.

Anneli Sjöborg
Förvaltningschef

HÖGANÄS KOMMUN
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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UPPFÖLJNING INTERN KONTROLL 2021
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
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KONTROLLMOMENT MED AVVIKELSER
Riskkategorier

Ekonomi

Risk

Kontrollmoment

Avvikelse kontrollmoment

Risk för att vi förbrukar
kommande generationers
finansiella utrymmen för framtida
investeringar, på grund av att
investeringsutgifter felaktigt
redovisas som kostnader i
driftredovisningen. Detta kan leda
till att morgondagens
generationer inte kan göra de
investeringar som behövs.

Inköp
Varje förvaltning ska kontrollera
alla inköp gjorda över 47 600 kr i
resultaträkningen på konto; 64116418, 6173-6185,
4631, 641, 646, och 654.
Därefter ska en bedömning göras
på inköpet om livslängden
beräknas vara längre än tre år.
De inköp som är gjorda över
47 600 och har en beräknad
livslängd på över tre år ska
rapporteras som avvikelse.

Avvikelser har noterats. Utdrag
har gjort i redovisningen av
bestämda konton och
kontrollerats. Av dessa har en (1)
avvikelse upptäckts som gäller
inköp av en träningsmaskin som
överstiger beloppet och där
bedömningen är att livslängden
är mellan 3-5 år. Detta skulle ha
bokförts som en investering och
resultatet av kontrollen visar
därför på en avvikelse.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, Uppföljning intern kontroll 2021

Förbättringsåtgärd
Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Inköp
Kontroll har visat att det finns ett
behov av att tydliggöra och
synliggöra
investeringsprocessens alla
delar. Ekonomiavdelningen
kommer att åtgärda detta genom
att under 2022 uppdatera
riktlinjerna och skapa
tillämpningsanvisningar för
investeringsredovisningen.
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KONTROLLMOMENT UTAN AVVIKELSER
Riskkategorier

Risker

Kontrollmoment

Utfall

Kommentar

Ekonomi

Uteblivna bidragsansökningar
Risk för att rutiner kring
stadsbidragsansökningar är bristfälliga
på grund av att vi fått ett nytt system
vilket kan leda till att möjliga bidrag
inte söks.

Uppföljning av sökta
bidrag. Följ upp om
bidrags sökts.

Inga avvikelser har noterats. Verksamheterna har löpande fått information om
sökbara bidrag genom personligt anpassade prenumerationer på bidrag i
stadsbidragsportalen Serkon. I de fall utlysningarna har kunnat matchas med
behov har bidrag sökts.

Uppföljning av att
anställningar som
upprättats har
kompletterats med utdrag
ur belastningsregistret.

Inga avvikelser har noterats. Samtliga verksamheter har en rutin som fungerar.

Personal

Registerutdrag
Risk för att verksamheter, riktade mot
barn, vid rekrytering, anställer
personal utan att begära utdrag ur
belastningsregistret. På grund av
bristande rutiner kan detta leda till
felrekryteringar.

Uppföljning av bokningar
och behörigheter i
idrottshallar.

Inga avvikelser har noterats. De berörda verksamheterna har inte noterat någon
felanvändning av någon förening eller att obehöriga personer har tagit sig in.

Verksamhet

Felanvändning av idrottslokaler
Risk att idrottshallar nyttjas fel på
grund av fel behörigheter på taggar,
vilket kan leda till vandalisering och att
någon kommer till skada.

Uppföljning av planer och
policys så att de efterlevs i
alla verksamheter.

Inga avvikelser har noterats. Inför arbetet med denna kontroll tog förvaltningen
fram en checklista över planer och policys som berör verksamheterna för att inte
missa något.

Övrigt

Bristande efterlevnad av regler och
policys
Risk att efterlevande av antagna
regler, policys och beslut inte följs på
grund av bristande kännedom, vilket
kan leda till ökade kostnader,
förtroendeskada samt avtalsbrott.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, Uppföljning intern kontroll 2021
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5
Redovisning gällande utveckling av ny
gymnasieskola i Höganäs
KS/2021/603
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-19

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen)
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
John Nielsen (fastighetschef)
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och
fastighetsförvaltningen)
Cecilia Wickenberg Rosengren (verksamhetschef gymnasieskola)
Gunilla Sandebert (stadsarkitekt)
Mikael Dahlberg (utbildningschef)

Sammanträdestid

kl 08:30-09:30

Paragrafer

§2

JUSTERING
Utsedd att justera

Ulf Molin (M)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Fanny Lundqvist

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Ulf Molin (M)

Protokollet justerat den

2022-01-20

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-01-31
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-19

KS/2021/603

§2
REDOVISNING GÄLLANDE UTVECKLING AV NY GYMNASIESKOLA I
HÖGANÄS
Sammanfattning av ärendet
I december 2019 fattade utbildningsnämnden beslut om att en utredning skulle genomföras med syftet
att se över gymnasieskolans innehåll och storlek med ambitionen att bygga en ny gymnasieskola med
centralt läge för att stärka Höganäs position som en attraktiv skolkommun. Utbildningsförvaltningen
fick i uppdrag att utreda frågan. I mars 2020 presenterades utförd utredning ”Attraktivare
gymnasieskola och ett mer levande centrum”. I september 2020 uppdrog kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden åt kommunchef och utbildningschef att tillsammans, och i samverkan, lämna
förslag på uppförande av ny gymnasieskola i Höganäs. Desamma fick även i ansvar att fortlöpande
avrapportera hur arbetet framskrider.
En återrapportering gjordes för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i juni 2021 och beslut togs
om ny redovisning i december 2021. Ärendet flyttades därefter fram till januari 2022. I
tjänsteskrivelsens bilaga finns en beskrivning av de konsekvenser som förutses avseende byggnad av ny
gymnasieskola i centrum.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2021,
Utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret, konsekvensbeskrivning ny gymnasieskola i
centrala Höganäs den 26 november 2021.
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att det byggs en ny gymnasieskola i Höganäs centrum,
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen
utreda konsekvenser av flytt av hela eller delar av Tornlyckeskolan till Kullagymnasiets nuvarande
lokaler,
att den framtida nya förskolan på Tornlyckan placeras i Tornlyckeskolans nuvarande lokaler,
att en ny framtida idrottshall byggs nära ny centralt placerad gymnasieskola.
Protokollsanteckning
Louise Stjernquist (L) lämnar in nedanstående protokollsanteckning som medges av ordföranden:
Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet. Kunskap är också grunden för demokratin. Därför sätter Liberalerna i
Höganäs alltid skolan först. Vi inser att skattemedel är en ändlig resurs och menar att kommuninvånarnas
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gemensamma medel måste användas klokt och effektivt. Vi vill därför prioritera utbildningens kvalité, gymnasieskolans
profilering samt uppfräschning av nuvarande Kullagymnasiet och intilliggande Sportcenter framför att bygga en ny
kostsam gymnasieskola.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-24
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PROTOKOLL
UTBILDNINGSNÄMNDEN
2022-01-18

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Pia Möller (M) (ordförande)
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) (vice ordförande)
Ville Nykänen (M)
Bo Caperman (M)
Pehr Frykman (C)
Åsa Dencker (KD)
Carola Persson (S) (2:e vice ordförande)
Johan Ingvarson (MP)
Mona Björkman Narheim (M) ersätter Charlotte Lewenhaupt (M)
Amer Aiysh (S) ersätter Helene Nyholm (S)
Gudrun Zettergren (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Maria Byrelid (M)
Nils Hyllienmark (M)
Ulf Silfverström (C)
Inger Nilsson (V)
Elisabeth Eriksson (L)

Övriga närvarande

Leif Löwegren (SD)
Elisabeth Bonakdar Hashemi (Nämndsekreterare)
Mikael Dahlberg (Utbildningschef)
Cecilia Wickenberg Rosengren (Verksamhetschef gymnasiet)
John Nielsen (Fastighetschef)
Anneli Sjöborg (Förvaltningschef kultur och fritidsförvaltningen)
Anna Nilsson (Näringslivschef)

Sammanträdestid

kl 17:00-18:15

Paragrafer

§1

JUSTERING
Utsedd att justera

Johan Ingvarson (MP)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Elisabeth Bonakdar Hashemi

Ordförande

………………………………………………
Pia Möller (M)

Justerande

………………………………………………
Johan Ingvarson (MP)
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Protokollet justerat den

2022-01-19

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-01-21
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UN/2019/183

§1
REDOVISNING GÄLLANDE UTVECKLING AV NY GYMNASIESKOLA I
HÖGANÄS
Sammanfattning av ärendet
I december 2019 fattade Utbildningsnämnden beslut om att en utredning skulle genomföras med syftet
att se över gymnasieskolans innehåll och storlek med ambitionen att bygga en ny gymnasieskola med
centralt läge för att stärka Höganäs position som en attraktiv skolkommun. Utbildningsförvaltningen
fick i uppdrag att utreda frågan. I mars 2020 presenterades gjord utredning ”Attraktivare gymnasieskola
och ett mer levande centrum”. I september 2020 uppdrog kommunstyrelsen och utbildningsnämnden
åt kommunchef och utbildningschef att tillsammans och i samverkan lämna förslag på uppförande av
ny gymnasieskola i Höganäs, samt att desamma fick i ansvar att fortlöpande avrapportera hur arbetet
framskrider. En återrapportering gjordes för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i juni 2021
och beslut togs om ny redovisning i december 2021. Ärendet flyttades därefter fram till januari 2022. I
tjänsteskrivelsens bilaga finns en beskrivning av de konsekvenser som förutses avseende byggnad av ny
gymnasieskola i centrum.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse gällande redovisning ny gymnasieskola
 Konsekvensbeskrivning ny gymnasieskola i centrala Höganäs 211126
Ordförande Pia Möller (M) föreslår utbildningsnämnden besluta att ställa sig bakom förslaget om en ny
gymnasieskola i Höganäs centrum, att flytta hela eller delar av Tornlyckeskolan till Kullagymnasiets
nuvarande lokaler, att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att flytta hela
respektive delar av Tornlyckeskolan till nuvarande Kullagymnasiet, att en framtida ny idrottshall
behövs nära ny central gymnasieskola, att planerad ny förskola på Tornlyckeskolan placeras i
Tornlyckeskolans nuvarande lokaler, att föreslå kommunstyrelsen besluta att det byggs en ny
gymnasieskola i Höganäs centrum, att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge teknik- och
fastighetsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen utreda konsekvenser av
flytt av hela eller delar av Tornlyckeskolan till Kullagymnasiets nuvarande lokaler, att föreslå
kommunstyrelsen besluta att den framtida nya förskolan på Tornlyckan placeras i Tornlyckeskolans
nuvarande lokaler, samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att ny framtida idrottshall byggs nära ny
centralt placerad gymnasieskola.
Beslutsgång
Ordförande Pia Möller (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget.
Protokollsanteckningar
Elisabeth Eriksson (L) anmäler att hon vill bifoga en anteckning till protokollet. Ordförande Pia Möller
(M) godkänner nedanstående protokollsanteckning från (L):
"Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet. Kunskap är också grunden för demokratin. Därför sätter
Liberalerna i Höganäs alltid skolan först. Vi inser att skattemedel är en ändlig resurs och menar att
kommuninvånarnas gemensamma medel måste användas klokt och effektivt. Vi vill därför prioritera
utbildningens kvalité, gymnasieskolans profilering samt uppfräschning av nuvarande Kullagymnasiet
och intilliggande Sportcenter framför att bygga en ny kostsam gymnasieskola.”
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Carola Persson (S) anmäler att hon vill bifoga en anteckning till protokollet. Ordförande Pia Möller
(M) godkänner bifogad protokollsanteckning från (S).
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslaget om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum,
att flytta hela eller delar av Tornlyckeskolan till Kullagymnasiets nuvarande lokaler,
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att flytta hela respektive delar
av Tornlyckeskolan till nuvarande Kullagymnasiet,
att en framtida ny idrottshall behövs nära ny central gymnasieskola,
att planerad ny förskola på Tornlyckeskolan placeras i Tornlyckeskolans nuvarande lokaler,
att föreslå kommunstyrelsen besluta att det byggs en ny gymnasieskola i Höganäs centrum,
att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med utbildningsförvaltningen utreda konsekvenser av flytt av hela eller delar av
Tornlyckeskolan till Kullagymnasiets nuvarande lokaler,
att föreslå kommunstyrelsen besluta att den framtida nya förskolan på Tornlyckan placeras i
Tornlyckeskolans nuvarande lokaler, samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta att ny framtida idrottshall byggs nära ny centralt placerad
gymnasieskola.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-14

SIGNATUR

Page
3DJHRI
117 of 748

3URWRNROOVDQWHFNQLQJJlOODQGHXWYHFNOLQJDYQ\J\PQDVLHVNRODL+|JDQlV
6RFLDOGHPRNUDWHUQDL+|JDQlVVHUSRVLWLYWSnDWW+|JDQlVVDWVDUSnHQQ\J\PQDVLHVNROD
0HQI|UDWWQnGHHIWHUVWUlYDGHHIIHNWHUQDDYQ\E\JJQDWLRQHQlUGHWDYJ|UDQGHDWWGHWlYHQ
VDWVDVSnVMlOYDYHUNVDPKHWHQ'HWlUW\GOLJWEnGHLGHXQGHUV|NQLQJDUVRPJMRUWPHGHOHYHU
IUnQ+|JDQlVRFKL|YULJIRUVNQLQJDWWGHWlUSURJUDPRFKVNRODQVNXQVNDSVU\NWHVRPlU
DYJ|UDQGHI|UHQPDMRULWHWDYHOHYHUQDQlUGHYlOMHUJ\PQDVLHVNROD(QVNRODVNXQVNDSVU\NWH
WDUOnQJWLGDWWE\JJDXSSPHQJnUVQDEEWDWWEU\WDQHU
'HWlUYLNWLJWDWWYLlYHQL|YULJWGUDUOlUGRPEnGHIUnQIRUVNQLQJRFKOLNQDQGHSURMHNWI|UDWW
XQGYLNDNRVWVDPPDPLVVWDJLIUDPWLGHQ

)|U6RFLDOGHPRNUDWHUQDL+|JDQlV
&DUROD3HUVVRQ

Page
3DJHRI
118 of 748

2021-11-26

KONSEKVENSBESKRIVNING NY
GYMNASIESKOLA I CENTRALA HÖGANÄS

Cecilia Wickenberg Rosengren
Verksamhetschef gymnasieskola
Mikael Dahlberg
Utbildningschef’
Herman Crespin
Kommunchef

HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
CENTRALENHETEN
Centralgatan 20, 263 38 Höganäs  utbildningsforvaltningen@hoganas.se  042-33 71 00 (Servicecenter
WWW.HOGANAS.SE

Page 119 of 748

2021-11-26

Innehåll
Konsekvensbeskrivning ny gymnasieskola i centrala höganäs ...............................1
1.

Bakgrund ................................................................................................................3

2.

Två alternativ.........................................................................................................4

3.

Konsekvensbeskrivning.......................................................................................4
3.1 Konsekvens för centrumutvecklingen ........................................................5
3.2 Konsekvenser för idrottsföreningarna........................................................6
3.3 Konsekvenser för förskola ...........................................................................7
3.4 Konsekvenser för Tornlyckeskolan ............................................................8
3.5 Konsekvenser för Vux ..................................................................................8
3.6 Konsekvenser för Kullagymnasiet ..............................................................9
3.7 Ekonomiska konsekvenser .........................................................................13
3.8 Stadsbyggnadsperspektivet .........................................................................14

4.

2

Sammanfattning ..................................................................................................15

Page 120 of 748

2021-11-26

1. BAKGRUND
Utbildningsnämnden beslutade den 10 december 2019, § 72, i ärendet ”Attraktivare
gymnasieskola och ett mer levande centrum”. Under våren 2020 har en arbetsgrupp
bestående av kommunchef och utbildningschef, presidierna i kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden samt en politiker från de partierna som inte finns representerade
i presidierna haft workshops tillsammans med externa processledare utifrån följande
områden:
• Gymnasieutbildningens betydelse för stadsbilden och ett attraktivt Höganäs
• Ungdomars syn på en attraktiv gymnasieutbildning
• Gymnasieutbildningens samarbete med näringslivet
Utifrån gruppens arbete beslutade kommunstyrelsen (2020-11-10 § 203) och
utbildningsnämnden att uppdra åt kommunchef och utbildningschef att lämna
förslag på uppförande av en ny gymnasieskola i Höganäs. Förslaget ska vara utformat
så att det kan utgöra underlag för vidare arbete med lokalprogram, arkitekttävling,
arbete med fysisk planering, arbete med organisation och bemanning samt långsiktig
ekonomisk planering. I övrigt skulle förslaget ta hänsyn till följande faktorer och
områden: framtidens utbildning, mötesplats, flexibilitet och motor i
centrumutvecklingen. Uppdraget skulle genomföras i tät samverkan med nuvarande
gymnasieskola.
I juni 2021 gjorde utbildningschef och verksamhetschef för gymnasieskolan en
delrapportering av arbetet i utbildningsnämnden. Nämnden beslutade att uppdra åt
kommunchef och utbildningschef att senast 14 december 2021 återkomma med ny
avrapportering av hur arbetet med förslag på uppförande av ny gymnasieskola i
Höganäs går. Denna konsekvensbeskrivning är en återrapportering av detta uppdrag
och ett beslutsunderlag för att ett beslut om byggnation ska kunna fattas.
Höganäs kommun har en ambition att bygga en ny gymnasieskola. Detta är motiverat
utifrån flera olika perspektiv vilka kommer redogöras för i denna utredning. I arbetet
med att beskriva dessa perspektiv har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp
inrättats som bestått av:
-

Mikael Dahlberg, utbildningschef
Margareta Engkvist Björkenhall, förvaltningschef teknik- och
fastighetsförvaltningen
John Nielsen, fastighetschef
Anna Nilsson, näringslivschef
Gunilla Sandebert, stadsarkitekt
Anneli Sjöborg, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Cecilia Wickenberg Rosengren, verksamhetschef gymnasiet

-
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2. TVÅ ALTERNATIV
Inför ett beslut om en ny gymnasieskola behöver två alternativ vägas mot varandra.
Alternativ 1 är att Kullagymnasiet behåller sina nuvarande lokaler och alternativ 2 är
att Höganäs kommun bygger en ny gymnasieskola med centralt läge. Båda
alternativen kommer påverka andra verksamheter i kommunen på mer eller mindre
genomgripande sätt. Några av de största konsekvenserna beskrivs nedan.
ALTERNATIV 1:
Kullagymnasiet kvar i nuvarande
lokaler. Tidigare lokalplanering
följs

ALTERNATIV 2
Ny gymnasieskola byggs i
centrala Höganäs och
lokalerna kan användas på ett
nytt
sätt.
Tornlyckeskolan f-3+Nymbergskolan Hela eller delar av Tornlyckeskolan
kvar i nuvarande lokaler
f-9 flyttar till Kullagymnasiets
nuvarande lokaler
Ny byggnad till Tornlyckeskolan 4-9
Ny förskola startar
Ny byggnad förskola Tornlyckei Tornlyckeskolans gamla lokaler
området
Ny fullstor idrottshall byggs nära ny
gymnasieskolan
Ny fullstor idrottshall byggs på
Tornlyckan

I Höganäs skolstrukturplan 2021 konstateras att antalet gymnasielever bosatta i
kommunen beräknas öka med 28% mellan 2020 och 2035. Det är också troligt att
denna ökning fortsätter även under kommande decennium. 2017 hade Kullagymnasiet
530 elever och cirka 50% av kommunens elever valde Kullagymnasiet. 2035 beräknas
Höganäs ha 1230 gymnasieelever, och om 50% av dessa väljer Kullagymnasiet skulle det
krävas en kapacitet på cirka 600 platser. Det är denna kapacitet som använts i
beräkningarna.

3. KONSEKVENSBESKRIVNING
I nedanstående genomlysning av konsekvenserna kommer de två alternativen som
beskrivits ovan att jämföras med varandra.

4
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3.1 KONSEKVENS FÖR CENTRUMUTVECKLINGEN
Förändring av våra stadskärnor i landet
Det som varit en av stadens konkurrensfördelar, att vara kommunens primära
handelsplats, har sedan en längre tid förändrats. Stadskärnan är idag en mötesplats
med olika funktioner där renodlad handel har ersatts med andra funktioner. Nöje,
kultur och mötesorienterade platser har i stor utsträckning ersatt handeln. Det
förefaller som om att denna utvecklingstrend kommer fortsätta gälla för ett stort
antal av våra svenska kommuner. Denna utveckling ger då också förutsättningarna
för vad som kan och bör lokaliseras i stadskärnan.
Vid en strategisk planering kan verksamheter delas in i de som är besöksdrivande och
de som är besöksberoende. Besöksdrivande verksamheter har en betydande
dragningskraft och skapar förutsättningar för kompletterande verksamheter i
anslutning till platsen, det vill säga de som kan beskrivas som besöksberoende. De
besöksberoende verksamheterna har sämre förutsättningar att utöva egen
dragningskraft, men är väl lämpade som kompletterande verksamheter för att skapa
stråk och en samlad besöksattraktion. Idrottsarenor, kulturutbud, hotell, restauranger,
nöjesliv, föreningsliv och kommunal service kan med samlokalisering skapa starka
mötesplatser som i sin tur kan skapa förutsättningar för ett betydande antal
handelsorienterade verksamheter. En sådan strategi skapar goda villkor för olika
verksamheter med unika utbud, vilka vanligtvis sällan ges plats i dagens externa
handelsplatser och köpcentrum.
En stad av Höganäs storlek har begränsade möjligheter att skapa attraktionskraft i
utdragna och stora geografiska områden. Detta kräver en koncentration av
verksamheter och utbud för att de ska utgöra en attraktiv dragkraft. Därmed kan en
centralt placerad kommunal gymnasieskola bidra till en positiv utveckling för
Höganäs stadskärna.

Vad betyder ny gymnasieskola med stadsnära placering för
centrumutvecklingen?
Utifrån de två alternativ som beskrivs i denna rapport, skulle alternativ 1 bibehålla
den inverkan gymnasieskolan idag har på centrumutvecklingen. Alternativ 2 skulle ha
en positiv inverkan på centrumutvecklingen i Höganäs. Det är viktigt att skolans
placering har en direkt koppling till dagens stadskärna, för att kunna bidra till en
positiv centrumutveckling. Mer folk i och kring stadskärnan bidrar till ett levande
centrum, förstärker stadskärnan som en nod för möten mellan människor som i sig
kan öka attraktiviteten för vår handel och vår stad.

5
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Skolans placering och utformning kan också bidra till nya fysiska mötesplatser mellan
framtidens kompetenser och befintliga företagare och främst tjänsteföretag skulle
kunna vara lämpliga att lokalisera till denna miljö. Skolans placering och utformning
skulle också kunna fylla ett behov för de som arbetar på distans och har ett behov av
kontor.
En gymnasieskola i centrum skulle medföra ett ökat flöde av elever i stadskärnan,
vilket ska ses som en resurs och en tillgång. Inom målgruppen kan det finnas behov
av konsumtion så som IT-tjänster, mobiltjänster, tandläkare, vårdcentral, gym,
serveringar etc. Detta i sig kan leda till ett ökat behov av affärer och handlare som
bistår med dessa tjänster i nära anslutning till skolan. Eleverna nyttjar även andra
tjänster så som lokaltrafik, parkytor, bibliotek, cykelvägar etc.

Gymnasieskola med förstärkt koppling till arbetsliv och näringsliv
Oavsett vilket alternativ som väljs, är det bra att förstärka kopplingen mellan skola
och arbetsliv. Vid alternativ 2 kan det finnas utökade möjligheter för nya
verksamheter att finnas i eller i nära anslutning till skolans område. Att använda
skolans ytor och visa på vägar till entreprenörskap kan vara positivt för Höganäs
elever och kan sannolikt bidra till ökat intresse för företagande. En gymnasieskola i
anslutning till stadskärnan kan underlätta möten med framtidens kompetenser,
möjliggöra intressanta praktikplatser, driva innovativa mentorskapsprogram etc. Ett
konkret förslag skulle kunna vara att starta ett nav för ungt entreprenörskap i
Höganäs kommun. Målgruppen skulle då kunna vara alla gymnasieelever, oavsett
program, som brinner för att förverkliga sin idé. Genom mer kunskapsinhämtning i
frågan skulle det vara möjligt med mer djupgående svar kring framtida konsekvenser
för centrumutvecklingen.

3.2 KONSEKVENSER FÖR IDROTTSFÖRENINGARNA
Samordning, nyttjande och behov
Samordningen mellan idrottshallar och skolidrottshallar i Höganäs kommun har alltid
varit god och resursoptimal. Skolorna använder lokalerna under dagtid och
föreningslivet tar vid på eftermiddagen fram till klockan 22.00. Höganäs Sportcenter
används regelbundet av fem skolor under dagtid och av allmänhet och föreningsliv
under kvällstid och helger.
När en så stor stadsdel som Tornlyckan planeras, ökar även behovet av fler
träningsmöjligheter för såväl skola som föreningsliv. I dagsläget (november 2021) har
föreningarna redovisat ett ytterligare träningsbehov av 50 träningstimmar per vecka.
Den nya idrottshallen kan täcka 48 träningstimmar. Dessutom finns en stor
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efterfrågan från privata dansaktörer där utmaningen är att finna tider i den nya
gymnastikhallen.
Den idrottshall som beskrivs här ska i första hand användas av föreningar som tränar
inomhusfotboll (futsal) och inomhusfriidrott. I dagsläget ses dessa föreningar som
”utomhusföreningar” och står sist i prioriteringsordningen för att få tider inomhus.
Idrottshallen ska även kunna användas till tävling på lägre nivåer inom respektive
idrott. Detta projekt omfattar alltså inte en arena för tävlingar på högre nivåer med
de krav på läktare eller löparbanor etcetera som tillkommer med det.

Placering av ny idrottshall
Placering och omgivning är viktiga aspekter vid byggnation av idrottshallar och
därför vore det bästa alternativet att bygga den nya idrottshallen centralt, med närhet
till allmänna kommunikationer. En centralt belägen idrottshall bidrar dessutom till liv
och rörelse i den centrala stadskärnan.
En modern idrottshall bör betraktas som en hel miljö, inte bara enskilda rum
Utredningen har inte haft som mål att leverera en komplett beskrivning av en ny
idrottshall eller en ritning av densamma utan fokuserar på grundläggande värden och
behov och beskriver hur dessa kan omsättas i en byggd miljö.
Den planerade, moderna idrottshallen för idrott och skola, ska kännetecknas av
yteffektivitet och multifunktionalitet. Eftersom det råder brist på träningstimmar i
Höganäs så behöver den hall som ska byggas vara effektiv både i yta och volym för
att kunna rymma så många aktiviteter och utövare som möjligt.

3.3 KONSEKVENSER FÖR FÖRSKOLA
Det finns ett framtida behov av förskola inom Tornlyckes förskoleområde utifrån att
det finns en brist på förskoleplatser i kommunal förskola från och med 2022. Mellan
2022 och 2024 finns lediga förskoleplatser i Lerbergets kommunala förskolor som
kan täcka bristen i centrala Höganäs och en ny förskola behövs 2025.
Om däremot plats i fristående förskolor i centrala Höganäs inkluderas är bristen först
2027. Utifrån underlaget för skolstrukturplanen 2021 kan då platser beredas till alla
förskolebarn, med stöd av platser i Lerbergets kommunala förskolor, till och med
2027. Utifrån ovanstående beskrivning kommer behov av förskola i Tornlyckan
uppstå 2025 alternativt 2027. Utifrån att det finns ett kommande behov av förskola i
centrala Höganäs ses det som lämpligt att den placeras inom eller i nära anslutning till
att Tornlyckan bebyggs. En förskola kan vara lämplig att placera i Tornlyckeskolans
tidigare lokaler under förutsättning att förskolan är tydligt avskild från andra
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verksamheter som ska bedrivas i lokalerna. Detta för att vara en trygg och säker miljö
för barnen.

3.4 KONSEKVENSER FÖR TORNLYCKESKOLAN
Det finns ett framtida behov av fler skolplatser inom Tornlyckes skolområde.
Elevantalet ökar och skolan är i dagsläget för liten och har paviljonger på skolgården
för bland annat elever i förskoleklass. Tornlyckeskolan har i september 2021 465
elever. Enligt Höganäs skolstrukturplan 2021 kommer Tornlyckeskolan ha 650 elever
år 2027. I nuvarande plan vilket motsvarar alternativ 1 i denna
konsekvensbeskrivning, ska ny skolbyggnad tillsammans med den befintliga
Tornlyckeskolans lokaler bilda fritidshem och F-9 skola. Genom att ha gångavstånd
mellan skolbyggnaderna för elever och medarbetare, kan de olika lokalerna
samutnyttjas inom ramen för skoldagen och elever och medarbetare kan gå mellan
skolorna trafiksäkert. Skolan behöver oavsett lokalisering ha en idrottshall som ligger
i anslutning till verksamheten så att eleverna hinner förflytta sig och byta om inom
ramen för schemat.
Nuvarande Kullagymnasiet har tidigare varit en 7-9-skola. För att skolan ska bli en
attraktiv grundskola med fritidshem anpassad för elever i åldrarna 6-15 år samt en
attraktiv arbetsplats för medarbetare, behövs omfattande anpassningar av inomhusoch utomhusmiljö. Anpassningar i inomhusmiljön gäller till exempel matsal, entréer
för elever i olika åldrar, fritidshemsverksamhet, grupprum, specialsalar för praktiskestetiska ämnen samt att nuvarande idrottshall rustas upp. För utemiljön krävs
anpassning av skolgård för elever i åldrarna 6-15 år då platsen ligger granne med
industri och har en trafikerad infartsled framför skolan.
Under förutsättning att anpassningar görs för att göra skolan attraktiv för såväl elever
som medarbetare finns inget hinder att överta Kullagymnasiets lokaler för hela eller
delar av Tornlyckeskolan. Tornlyckeskolans upptagningsområde kommer att utökas
och förändras i och med nybyggnationer av området Tornlyckan. Flertalet av
nybyggnationerna kommer att gränsa till Lerbergsskolans upptagningsområde, och då
Lerbergsskolans grundskola är mycket attraktiv är det av stor vikt att skapa attraktiva
skolmiljöer för Tornlyckeskolan som kan medföra att fler väljer Tornlyckeskolan
istället för att söka sig till Lerbergsskolan som redan nu har högt söktryck.

3.5 KONSEKVENSER FÖR VUX
Höganäs kommuns vuxenutbildning kallas Kunskapsforum och är idag
samlokaliserat med Kullagymnasiet. Om lokalerna istället ska användas för
grundskoleverksamhet, så blir konsekvensen att Kunskapsforum inte kan vara kvar
på nuvarande läge. Det beror dels på att regler och normer ser annorlunda ut för
8
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barn och vuxna, och dels på att det av flera skäl inte är lämpligt att föräldrar till elever
på Tornlyckeskolan, finns på samma skola som sina barn.
Vid beslut om ny gymnasieskola i centrum behöver en separat utredning genomföras
kring framtida placering för Kunskapsforum, vilket ej innefattas i denna rapport.

3.6 KONSEKVENSER FÖR KULLAGYMNASIET
Historik
Kullagymnasiet startade 1997 och har genom åren varit en populär gymnasieskola för
kommunens ungdomar. Höganäs har en attraktiv placering med goda
kommunikationer vilket medför att tillgängligheten till omkringliggande städer är
god. Höganäs ungdomar har tillgång inom 30-60 minuters pendling till utbudet i
både Helsingborg och Ängelholm samt till övriga närliggande kommuner inom
Familjen Helsingborg. Skolan var tidigare en 7-9 skola och är anpassad efter detta.
De senaste åren har skolans attraktivitet avtagit. Antagningen 2021 har dock visat en
svag uppåtgående tendens, och förväntningarna är att denna tendens kommer
fortsätta.
År
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Antal elever åk 1 aug,
alla
267
254
217
145
136
160

Antal elever åk 1 aug,
Antal elever
nationella program
totalt
136
530
151
533
152
500
108
461
110
411
121
383
Källa: Qlikview

Målgruppens önskemål
I den utredning som genomfördes våren 2020 intervjuades elever på Kullagymnasiet.
Deras synpunkter på förändringsbehov sammanfattades i åtta olika områden.
- Gratis busskort
- En gymnasieskola för gymnasieungdomar utan vuxna eller barn.
- Mer kringaktiviteter (utbyten, happenings och/eller studiebesök).
- Matsituationen – både mat och bemötande
- Gratis datorer efter 3 år
- Kvalitet i arbetssätt och arbetsmetoder (mer digitala arbetssätt, praktik, UF,
samverkan näringsliv).
- Lokaler inklusive inre arbetsmiljö (ungdomlig, egen idrottshall, ett plan)

9
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-

Utbud – ngt som sticker ut (internationaliseringen, modernare
program/inriktning)

Liknande bild ger eleverna i en undersökning i februari 2021 med kommunens åk 9elever. Frågor ställdes dels till de elever som inte valt Kullagymnasiet och dels till de
som valt Kulla. Eleverna som valt Kulla i första hand motiverade det enligt
nedanstående:

Anledning valde Kulla
Kan påverka min utbildning
Gått ma,sv,eng där i nian
Mattestöd i starten
Mycket nya människor
Trevlig social miljö
Kullaandan
Vill vara trygg
Skolans cafeteria
Skolans mat
Fin skola
idrottsprofil
Skolans läge
Vill bli sedd
Bästa skolan för mig
Spännande inriktning
Stimulerande undervisning
Bra lärare
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ungdomarna som inte valde Kullagymnasiet (128 svar) svarade att anledningen till
att de inte valt Kulla berodde på nedanstående faktorer:

Varför valde du inte Kulla?
Utladsutbyte
Lunch på restaurang
Vill få fler kompisar
Busskort
Mer stimulerad där
Skolans läge
Spännande profil
Program fanns inte
0%

10

10%

20%

30%

40%
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Anledningen att de gjort val av en annan skola var nedanstående anledningar.

Vilken viktigaste anledning till ditt skolval
Programmet inte på Kulla
Mac-dator
Shopapa på rasten
Bra cafe
Lunch på restaurang
Bra mat
Busskort
Skolans läge
Internationella utbyten
Idrottsprofil
Nya kompisar
Spännande inriktning
Nå mål bättre
Mer stimulerad
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Vad hade fått dig att välja om till Kulla?
Om jag fick busskort
Om jag fick en Mac-dator
Luncher på restaurang
Fler event på em/kväll
Spännande profiler
Undervisn mötte mina behov
Mer samverkan företag
Mer internationella utbyten
Undervisn mötte mina ambitioner
Modern, fräsch skola
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Utifrån denna enkät har Kullagymnasiet under våren arbetat fram nya
inriktningar/profiler på programmen och beslut har tagits att starta
Ekonomiprogrammet hösten 2022. Ett fortsatt intensivt arbete behöver göras för att
eleverna ska uppfatta att Kulla är det bästa valet om man ska nå sina mål och bli
stimulerad i sina studier. Andra faktorer som lyfts fram är busskort och lunchen,
både kvalitet och matplats.
I sammanhanget är det intressant att konstatera att ”modern, fräsch skola” är en av
de två viktigaste faktorerna som elever som inte valt Kulla anger skulle ha gjort att
man vill välja Kullagymnasiet istället för annan skola. Drygt hälften av kommunens
åk 9-elever går i skolan utanför centralorten på Nyhamnskolan, Jonstorpskolan och
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Vikenskolan. Dessa elever har alltså en pendling oavsett skola och genom att
ytterligare centralisera skolans läge underlättar man för dessa elever.

Framtida organisation
En tänkt gymnasieorganisation på Kulla skulle kunna se ut som nedan men eftersom
elevernas har rätt att söka fritt i Skåne är det vanskligt att göra en prognos.
Bemanning och organisation är möjlig att utöka gradvis utifrån befintlig organisation
och behovet av specialsalar är detsamma som i nuvarande organisation och därav lätt
att överblicka.
Program
Ekonomiprogram
El- och energiprogram
Försäljning o service
alt annat yrkesprogram
Naturprogrammet
Samhällsprogram
Teknikprogram
Introduktionsprogram
Totalt

Antal elever
åk 1
30
16
20

Antal elever
åk 2
30
16
20

Antal elever
åk 3
30
16
20

30
60
30
40
618 elever

30
60
30

30
60
30

T4

20

Modern lärmiljö
Nuvarande Kullagymnasiets lokaler är klassiskt utformade. Alla klassrum är lika stora
och det finns ett fåtal grupprum och arbetsrum jämnt utplacerade i skolan. Numera
vet vi mer om hur skolmiljöer bör vara utformade för att möta alla elevers behov och
att olika elever behöver olika lärmiljöer. Kullagymnasiets nuvarande miljöer för
introduktionsprogrammen har mycket övrigt att önska för att kunna möta elevernas
behov.
Oavsett plats för skolan bör lokalerna anpassas för att skapa ökad flexibilitet, bättre
ljudmiljö, möjligheter till avgränsningar, locka till rörelse och framför allt för att
underlätta användandet av didaktiska metoder som präglas av interaktion, träning av
digitala förmågor, ökad samverkan med näringsliv och närsamhälle och som inbjuder
till rörelse. Det bör också vara lokaler som kan användas och locka till möten och
aktiviteter under veckans alla timmar.

Miljö för ungdomar
Kullagymnasiets ursprungliga byggnader är från 1968-69 och är utformade som
typiska skolbyggnader. Skolan består av flera byggnader som ligger nära varandra
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men är fysiskt åtskilda. I lokalerna finns även vuxenutbildning och skolan delar
matsal med elever från grundskolan.
För att öka attraktiviteten för Kullagymnasiet bör förändringar göras för att renodla
känslan av en gymnasieskola. Det bedöms vara av vikt både att det ska upplevas som
en sammanhållen skola och att det är just en skola för gymnasieelever och inte andra
elevgrupper. De gemensamma utrymmena blir viktiga och ska främja ungdomars sätt
att mötas, umgås och studera. I detta arbete blir det viktigt att involvera elever på
skolan för att verkligen fånga ungdomsperspektivet.

Idrottsundervisning i anslutning till skolan
Kullagymnasiets idrottsundervisning är idag till allra största del förlagd till
Sportcenters lokaler. Närheten till lokaler för idrottsutövande är centralt då
Kullagymnasiet strävar efter att stärka sin profil som idrottsgymnasium. Vid
byggnation av ny gymnasieskola i centrum, kommer behoven av lokaler för
idrottsundervisning i centrum att öka och Brukshallen kan inte ensam täcka dessa
behov.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis skulle en nybyggd central sammanhållen gymnasieskola i
centrum kunna öka attraktiviteten för Kullagymnasiet och samtidigt skapa bättre
förutsättningar för alla elever att lyckas.

3.7 EKONOMISKA KONSEKVENSER
Nedan återfinns en jämförelse mellan de båda alternativen. Detta är en preliminär
beräkning som kan påverkas av framtida placering av skolan. Angivna siffor är
baserade på 2021 års kostnadsläge.

Kostnader alternativ 1: Nuläge
Ny skola för 450 elever byggs på Tornlyckan, kostnad 173 mnkr.
Ny fullstor idrottshall placeras på Tornlyckeskolans tomt, kostnad 45 mnkr.
Anpassning sker i Tornlyckeskolan för att bedriva F-3 verksamhet inklusive särskola,
kostnad 25 mnkr.
Ny förskola byggs på Tornlyckeskolans tomt, kostnad 49 mnkr.
En modernisering av Kullagymnasiet görs för att tillmötesgå gymnasieskolans nya
behov, kostnad 20 mnkr.
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Summa kostnader för alternativ 1 blir 312 mnkr

Kostnader alternativ 2: Ny gymnasieskola
Ny gymnasieskola för 600 elever byggs i centrala Höganäs, kostnad 231 mnkr.
Ny idrottshall byggs och placeras intill befintliga Brukshallen, kostnad 45 mnkr.
För att kunna bygga gymnasieskolan behöver vissa fastigheter i centrala Höganäs
förvärvas, kostnader 16 mnkr.
Det kommer behövas göras markarbeten på gemensamma ytor för bland annat
parkeringar, kostnad 10 mnkr.
Den befintliga Tornlyckeskolan byggs om för förskola, kostnad 20 mnkr.
Kullagymnasiets befintliga lokaler byggs om och till för att bli grundskola, kostnad
76 mnkr.
Kommunen kommer få en intäkt för extra markförsäljning eftersom det inte byggs
någon ny grundskolan, intäkt 10 mnkr.
Summa kostnader för alternativ 2, 388 mnkr

Slutsats
Det är 76 mnkr dyrare att bygga ny gymnasieskola i centrum.

3.8 STADSBYGGNADSPERSPEKTIVET
Höganäs växer och kräver mer stadsmässighet för att göra staden rättvisa. Om
kommunen investerar i att bygga en ny skola i centrum så kan man tänka satsningen i
ett perspektiv av långsiktighet. En kommunägd byggnad på en central och därmed
viktig strategisk plats kan över tid användas flexibelt.
I centrum saknas möjligheten att röra sig i cirkelrörelser på ett naturligt sätt. I
pågående detaljplaneändring för Bruksskolan möjliggör man en tydligare passage
mellan kommunhuset och Bruksskolans skolgård. Detta tillsammans med den
kommande byggnationen av nytt kulturhus kommer öppna upp nya rörelsemönster.
Om man dessutom bygger en gymnasieskola centralt tillkommer fler naturliga
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rörelsestråk vilket bidrar positivt till centrumverksamheterna. Elever och lärare
kommer röra sig i centrum och bidra till den positiva känslan av rörelse. En
stadskärna med byggnader, gator och torg utan eller med för få människor är ödsligt,
och är inget ställe man vill återvända till.
En tillkommande idrottshall bredvid den befintliga Brukshallen bidrar också till att
stråket mot Blå hallen och vidare mot Magasin 36 kan förstärkas. En större
skolbyggnad i centrum kan också bidra till att förstärka gaturummet och skapa fler
mötesplatser.

4. SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis finns det flera stora vinster för Höganäs kommun och dess
invånare, på kortare och längre sikt, med att bygga en ny gymnasieskola i centrum
och använda befintliga lokaler på ett nytt sätt.

15

Page 133 of 748

TJÄNSTESKRIVELSE
UTBILDNINGSNÄMNDEN
2021-11-26
UN/2019/183

Återrapportering av arbetet med ny gymnasieskola i
centrum
Sammanfattning av ärendet
I december 2019 fattade Utbildningsnämnden beslut om att en utredning skulle genomföras med syftet att
se över gymnasieskolans innehåll och storlek med ambitionen att bygga en ny gymnasieskola med centralt
läge för att stärka Höganäs position som en attraktiv skolkommun. Utbildningsförvaltningen fick i
uppdrag att utreda frågan. I mars 2020 presenterades gjord utredning ”Attraktivare gymnasieskola och ett
mer levande centrum”. I september 2020 uppdrog kommunstyrelsen och utbildningsnämnden åt
kommunchef och utbildningschef att tillsammans och i samverkan lämna förslag på uppförande av ny
gymnasieskola i Höganäs, samt att desamma fick i ansvar att fortlöpande avrapportera hur arbetet
framskrider. Ett förslag presenterades för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i juni 2021 och
beslut togs om ny återrapportering senast 14 december.
Denna tjänsteskrivelse är en återrapportering av ärendet. I tjänsteskrivelsens bilaga finns en beskrivning av
de konsekvenser som förutses avseende byggnad av ny gymnasieskola i centrum.
Beslutsunderlag
Utredning Konsekvensbeskrivning ny gymnasieskola i centrala Höganäs
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att ställa sig bakom förslaget om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum,
att flytta hela eller delar av Tornlyckeskolan till Kullagymnasiets nuvarande lokaler,
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att flytta hela respektive delar av
Tornlyckeskolan till nuvarande Kullagymnasiet,
att en framtida ny idrottshall behövs nära ny central gymnasieskola, samt
att planerad ny förskola på Tornlyckeskolan placeras i Tornlyckeskolans nuvarande lokaler.
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att det byggs en ny gymnasieskola i Höganäs centrum,
att ge teknik och fastighet i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen utreda konsekvenser av
flytt av hela eller delar av Tornlyckeskolan till Kullagymnasiets nuvarande lokaler,
att den framtida nya förskolan på Tornlyckan placeras i Tornlyckeskolans nuvarande lokaler, samt
att ny framtida idrottshall byggs nära ny centralt placerad gymnasieskola.

HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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TJÄNSTESKRIVELSE
UTBILDNINGSNÄMNDEN
2021-11-26
UN/2019/183

Cecilia Wickenberg Rosengren
Verksamhetschef gymnasiet
Mikael Dahlberg
Utbildningschef
Herman Crespin
Kommunchef

HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Godkännande av försäljning av Kvickkiosken,
Höganäs
KS/2021/460
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§14

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/460

§ 14
GODKÄNNANDE AV FÖRSÄLJNING AV KVICKKIOSKEN,
HÖGANÄS
Sammanfattning av ärendet
Kvickkiosken intill kvickbadet ägs av kommunen och hyrs ut till en näringsidkare som bedriver glass
och gatuköks försäljning. Den förra hyresgästen lyfte ett önskemål om ett köp som var villkorat med
möjligheten att bygga ut. Planavdelningen genomförde en planutredning som sedan avslutades pga att
den dåvarande hyresgästen inte längre var intresserad av ett köp.
Det är nu en ny hyresgäst som bedriver verksamheten, denne har visat ett intresse av att köpa
fastigheten på gällande detaljplan. Teknik- och fastighetsförvaltningen har låtit göra en värdering av
Kvickkiosken till 3,0 mnkr med ett spann på 200 tkr. Hyresgästen har låtit sin bank värdera fastigheten
utifrån sin omsättning/vinst och har då kommit fram till ett värde ca 2,5 mnkr. Hyresgästen erbjuder
kommunen
3.0 mnkr för fastigheten. Hyresgästen har också för avsikt att genomföra en del
verksamhetsutvecklingar i fastigheten som är beräknat till 0.5 mnkr i samband med ett eventuellt köp.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår en försäljning av fastigheten. I syfte att låta den nya ägaren
kunna utveckla sin verksamhet.
Det behöver göras en avstyckning av fastigheten för att kunna genomföra en försäljning.
Beslutsunderlag
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 22 september 2021,
Svensk fastighetsförmedling, marknadsvärdering den 14 december 2021.
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget och sälja kvickkiosken till nuvarande hyresgäst för 3.0 miljoner kronor,
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen,
att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra av avstyckning av tomten.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25

SIGNATUR
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2021-09-22
KS/2021/460

Försäljning av Kvickkiosken, Höganäs
Sammanfattning av ärendet
Kvickkiosken intill kvickbadet ägs av kommunen och hyrs ut till en näringsidkare som bedriver glass och
gatuköks försäljning. Den förra hyresgästen lyfte ett önskemål om ett köp som var villkorat med
möjligheten att bygga ut. Planavdelningen genomförde en planutredning som sedan avslutades pga att den
dåvarande hyresgästen inte längre var intresserad av ett köp.
Det är nu en ny hyresgäst som bedriver verksamheten, denne har visat ett intresse av att köpa fastigheten
på gällande detaljplan. Teknik- och fastighetsförvaltningen har låtit göra en värdering av Kvickkiosken till
3,0 mnkr med ett spann på 200 tkr. Hyresgästen har låtit sin bank värdera fastigheten utifrån sin
omsättning/vinst och har då kommit fram till ett värde ca 2,5 mnkr. Hyresgästen erbjuder kommunen
3.0 mnkr för fastigheten. Hyresgästen har också för avsikt att genomföra en del verksamhetsutvecklingar i
fastigheten som är beräknat till 0.5 mnkr i samband med ett eventuellt köp.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår en försäljning av fastigheten. I syfte att låta den nya ägaren
kunna utveckla sin verksamhet.
Det behöver göras en avstyckning av fastigheten för att kunna genomföra en försäljning
Beslutsunderlag
Värdering
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna förslaget och sälja kvickkiosken till nuvarande hyresgäst för 3.0 miljoner kronor,
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen,
att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra av avstyckning av tomten.

Margareta Engkvist Björkenhall
Förvaltningschef
John Nielsen
Fastighetschef

HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Befolkningsprognos för Höganäs kommun 2021-2035
KS/2022/11
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Ståhl (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Barbara Struglics Bogs (KD)

Övriga närvarande

Gulistan Batak (plan- och bygglovschef)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Karl Rüter (exploateringschef)
Milma Rantamäki Danielsson (planarkitekt)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Alba Azemi (praktikant)

Sammanträdestid

kl 13:30-15:05

Paragrafer

§2

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-01-25

KS/2022/11

§2
BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖGANÄS KOMMUN 2021-2035
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog den 13 september 2016, § 156, samhällsbyggnadsförvaltningen att årligen
uppdatera befolkningsprognosen för Höganäs kommun, vilket därefter gjorts. Genom en årlig
uppdatering kan befolkningsprognosen kontinuerligt utvärderas och förbättras i syfte att ge de
kommunala förvaltningarna ett trovärdigt underlag att basera den egna långsiktiga planeringen på. Det
gäller i synnerhet förvaltningar kopplade till utbyggnad av barnomsorg, skola och äldreomsorg.
Befolkningsprognosen för Höganäs kommun 2021-2035 utgår från befolkningsdata
och bostadsbyggnadsprognos per den 30 oktober 2021.
Framtagandet av årets befolkningsprognos skiljer sig något från tidigare års prognoser. En av
skillnaderna är att den förväntade bostadsbyggnadsprognosen är mer begränsad till antalet bostäder
som är tänkta att uppföras än tidigare år. Detta för att komma närmare antalet som faktiskt uppförs.
Den andra skillnaden är att en justering har gjorts av hur många personer per bostad som flyttar in. Allt
för att skapa en högre träffsäkerhet i befolkningsprognosen. Den årliga befolkningstillväxten ligger på
1,5 procent enligt befolkningsprognosen de kommande åren vilket visar på en stadig och relativt hög
ökning av tillväxten i kommunen trots uppförandegraden på bostadsbyggnadsprognosen. Det är först
år 2028 som det visar sig en avmattning, vilket ligger ungefär i linje med tidigare års prognoser.
Avmattningen beror på dels på att vissa projekt blir tidigarelagda och att det ännu inte finns några
större aktuella projekt för perioden 2030-2035.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 4 januari 2022,
Befolkningsprognos för Höganäs kommun 2021-2035.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
utskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna befolkningsprognosen för Höganäs kommun 2021-2035,
att befolkningsprognosen ska fungera som beslutsunderlag i de kommunala verksamheternas
långsiktiga planering.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25

SIGNATUR
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-04
KS/2022/11

Befolkningsprognos för Höganäs kommun 2021-2035
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog den 13 september 2016, § 156, Samhällsbyggnadsförvaltningen att
årligen uppdatera befolkningsprognosen för Höganäs kommun, vilket därefter gjorts. Genom en
årlig uppdatering kan befolkningsprognosen kontinuerligt utvärderas och förbättras i syfte att ge
de kommunala förvaltningarna ett trovärdigt underlag att basera den egna långsiktiga planeringen
på. Det gäller i synnerhet förvaltningar kopplade till utbyggnad av barnomsorg, skola och
äldreomsorg.
Befolkningsprognosen för Höganäs kommun 2021-2035 utgår från befolkningsdata och
bostadsbyggnadsprognos per den 30 oktober 2021.
Framtagandet av årets befolkningsprognos skiljer sig något från tidigare års prognoser. En av
skillnaderna är att den förväntade bostadsbyggnadsprognosen är mer begränsad till antalet
bostäder som är tänkta att uppföras än tidigare år. Detta för att komma närmare antalet som
faktiskt uppförs. Den andra skillnaden är att en justering har gjorts av hur många personer per
bostad som flyttar in. Allt för att skapa en högre träffsäkerhet i befolkningsprognosen. Den årliga
befolkningstillväxten ligger på 1,5 procent enligt befolkningsprognosen de kommande åren vilket
visar på en stadig och relativt hög ökning av tillväxten i kommunen trots uppförandegraden på
bostadsbyggnadsprognosen. Det är först år 2028 som det visar sig en avmattning, vilket ligger
ungefär i linje med tidigare års prognoser. Avmattningen beror på dels på att vissa projekt blir
tidigarelagda och att det ännu inte finns några större aktuella projekt för perioden 2030-2035.
Beslutsunderlag
Befolkningsprognos för Höganäs kommun 2021-2035.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna befolkningsprognosen för Höganäs kommun 2021-2035,
att befolkningsprognosen ska fungera som beslutsunderlag i de kommunala verksamheternas långsiktiga
planering.

Gulistan Batak
Plan- och byggavdelningschef
Emma Lindman
Planarkitekt

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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BEFOLKNINGSPROGNOS 2021 - 2035
HÖGANÄS KOMMUN
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEL 1

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

BILD 4-5 INLEDNING
BILD 6-7 SAMMANFATTNING

DEL 2

FOLKMÄNGDENS UTVECKLING

DEL 4

BAKGRUND OCH ANTAGANDEN

BILD 24

BAKGRUND OCH ANTAGANDEN

BILD 25

FOLKMÄNGDENS ÅLDERSSTRUKTUR

BILD 26

ANTAL MÄN OCH KVINNOR

BILD 27

KVINNORS FRUKTSAMHET I OLIKA ÅLDRAR

BILD 9 FOLKMÄNGDENS UTVECKLING

BILD 28

FRUKTSAMHETENS UTVECKLING ÖVER TID

BILD 10 FOLKMÄNGDENS UTVECKLINGSTAKT

BILD 29

IN- OCH UTFLYTTNING

BILD 11 FÖRSÖRJNINGSBÖRDA

BILD 30

FLYTTARNA OCH ÅLDERSSTRUKTUREN

BILD 12 FÖDDA, DÖDA OCH FÖDELSEÖVERSKOTT

BILD 31

INVÅNARNAS BENÄGENHET ATT FLYTTA

BILD 13 IN- OCH UTFLYTTNING SAMT FLYTTNETTO

BILD 32

KVINNORS BENÄGENHET ATT FLYTTA

BILD 33

MÄNS BENÄGENHET ATT FLYTTA

BILD 14 FLYTTNETTO OCH FÖDELSEÖVERSKOTT

DEL 3

DEMOGRAFISKA EFFEKTER

BILD 16 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING EFT.
ÅLDER

DEL 5

METOD

BILD 35-36

METODBESKRIVNING

TABELLBILAGA

BILD 17 FÖRÄNDRING I ÅLDERSSTRUKTUREN

BILD 38-41

FOLKMÄNGD EFTER ÅLDERSKLASS

BILD 18 GENOMSNITTSÅLDER
BILD 19 UTVECKLING AV ANTALET BARN
BILD 20 UTVECKLING AV ANTALET UNGDOMAR
BILD 21 UTVECKLING AV ANTALET VUXNA
BILD 22 UTVECKLING AV ANTALET ÄLDRE
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INLEDNING

Enligt SCB:s befolkningsregister

I många av landets kommuner har vi

Samtidigt förändrades inrikes

uppgick Sveriges folkmängd till

kunnat observera en ökad dödlighet

flyttmönster under förra året. I vissa fall

10 379 295 personer den 31 december

bland äldre. Hur dödligheten kommer

som en direkt konsekvens av

2020, vilket motsvarar en ökning om

att fortsätta utvecklas är dock osäkert

pandemin, t.ex. möjligheten - eller

knappt 52 000 personer under året.

och kommer sannolikt att variera mellan

nödvändigheten - att kunna utföra sitt

olika kommuner. Ett scenario är att

arbete hemifrån på distans. I andra fall

Ökningen består till knappt två

pandemin fortsätter leda till en ökad

kan det röra sig om trender som

tredjedelar av utrikes flyttnetto samt

dödlighet. Ett annat är att det planerade

förstärks av pandemin.

drygt en tredjedel av födelseöverskott.

vaccinprogrammet leder till minskad
dödlighet.

landet fortsatte att öka under 2020,

Den pågående pandemin i världen

Hitta mer statistik om dödlighet i
Sveriges kommuner på
https://studios.statisticon.se/dodlighet

Det totala antalet omflyttningar inom

skapar en stor osäkerhet kring framtida

Såväl utrikes som inrikes flyttströmmar

vilket kan förefalla oväntat med tanke

befolkningsutveckling, kanske framför

förändrades under pandemiåret 2020.

på alla restriktioner i samhället.

allt på kort sikt. Dels påverkas

Under normala år driver utrikes

dödligheten, dels flyttströmmarna.

inflyttning en stor del av befolknings-

Huruvida dessa förändringar kommer

ökningen i Sverige. Under året

att bestå, är avhängigt hur länge

minskade dock utrikes inflyttning

pandemin fortgår och om den

väsentligt.

föranleder mer permanent ändrade
flyttmönster.
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INLEDNING (forts.)

För att förstå - och kunna använda -

I en enkel formel kan vi uttrycka detta

I modellen är endast en sak säker; alla

utfallet av en befolkningsprognos är det

för hela folkmängden år 2021 med:

som överlever från ett år till nästa blir

viktigt att känna till hur den görs och
vilka faktorer som tas i beaktan.

ett år äldre. De övriga komponenterna
B(2021) = B(2020) + F(2021) - D(2021)

(födda, döda, in- och utflyttade) är

+ I(2021) - U(2021)

osäkra och skattas via statistiska

Den prognosmodell som används

metoder. Störst antalsmässig osäkerhet

bygger på en så kallad kohort-

Här är B(2021) folkmängden vid årets

finns som regel bland flyttningarna i

komponentmetod. Enkelt förklarat

slut år 2021 och B(2020) folkmängden

åldersgruppen 18-24 år. För dessa

innebär metoden att vi för varje år

år 2020.

åldrar är det generellt sett svårast att

under prognosperioden ökar

göra bra förutsägelser.

kommuninvånarnas ålder med ett år i

F(t) är antalet födda, D(t) är antalet

taget, lägger till antalet födda och

avlidna, I(t) antalet inflyttade och U(t) är

inflyttade och drar bort antalet avlidna

antalet utflyttade.

och utflyttade. Detta görs för både män
och kvinnor uppdelat på samtliga åldrar

mellan 0-100 år.
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SAMMANFATTNING

Befolkningsutveckling 2020

Det föddes 214 barn under 2020,

Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt

19 färre än 2019. Antalet personer som

415 personer per år och födelsenettot

Under 2020 ökade folkmängden i

avled var 267 vilket är 4 fler än året

-97 personer per år. Totalt ger detta en

Höganäs kommun med 226 personer,

innan. Sammantaget ger detta ett

förändring med 318 personer per år.

från 26 942 till 27 168 invånare.

födelsenetto (antalet födda minus döda)

Orsaken till den ökade befolkningen var

under året på -53 personer.

Statistiken avseende 2020 är officiell

ett flyttnetto på 260 personer och ett

folkmängd enligt SCB. På grund av

födelsenetto på -53 personer.

justeringar som myndigheten gör

Antalet inflyttade beräknas bli i
genomsnitt 1 866 personer per år

Befolkningens förväntade

medan antalet utflyttade skattas till

utveckling 2021-2035

1 451 personer. Detta ger ett årligt

överensstämmer inte alltid summan av

Under året flyttade 1 740 personer till

flyttnetto på 415 personer för varje år

angivna förändringar exakt med den

Höganäs, vilket var fler än 2019.

Under prognosperioden 2020 -2035

totala förändringen i folkmängd.

Antalet personer som flyttade från

kommer folkmängden i Höganäs

Kontakta SCB för vidare information.

kommunen ökade med 266 personer

kommun att öka med 4 772 invånare,

Antalet barn som föds förväntas vara

jämfört med året innan, från 1 214 till 1

från 27 168 till 31 940 personer.

242 per år i genomsnitt under

under prognosperioden.

480. Flyttnettot (antalet inflyttade minus

prognosperioden medan antalet avlidna

utflyttade) under 2020 var således 260

skattas till 339 personer. Detta medför

personer.

en befolkningsförändring
med -97 personer per år.
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Folkmängd och förändringskomponenter i Höganäs kommun

SAMMANFATTNING (forts.)

Komponenter

1980

1990

2000

2020

2021

2035

Födda

226

252

198

214

194

253

Döda

241

241

261

267

261

394

-15

11

-63

-53

-67

-141

Inflyttade

952

1 048

1 086

1 740

1 796

1 779

Utflyttade

957

933

1 042

1 480

1 432

1 504

Flyttnetto

-5

115

44

260

364

275

Folkökning

-20

126

-19

207

297

134

Folkmängd

22 111

22 654

22 639

27 168

27 465

31 940

Födelseöverskott

I tabellen sammanfattas
befolkningens utveckling över tid
avseende folkmängd och förändringskomponenter.

Uppgifterna för 2021 och framåt är
prognostiserade värden.

Bostadsbyggnadsprognos för Höganäs kommun
2021* 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Villor
Flerbostadshus
Vårdboende
Totalt

Totalt

8

64

65

59

66

71

75

56

38

33

31

24

19

19

19

647

10

163

173

135

142

188

153

142

150

122

96

96

25

18

18

1 631

0

0

0

35

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

18

227

238

229

233

259

228

198

188

155

127

120

44

37

37

2 338

*Avser nov-dec 2021
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Del 2
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FOLKMÄNGDENS
UTVECKLING

ANTAL INVÅNARE I HÖGANÄS KOMMUN 1980-2035

35 000

Historisk utveckling av folkmängden

30 000

1980-2020 samt prognostiserad
folkmängd 2021-2035

25 000

Folkmängden kan delas upp i tre

65 och äldre. Uppdelningen ligger till
grund för beräkningen av

20 000
Antal

åldersgrupper: 0-19 år, 20-64 år samt

15 000

försörjningsbördan i kommunen. Trots
att uppdelningen är grov ger den en

10 000

god överblicksbild som gör det lätt att
följa utvecklingen över tiden.

5 000

I diagrammet till höger visas
utvecklingen av dessa åldersgrupper
från 1980 till 2035.

0
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

Total folkmängd

0-19 år
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20-64 år

65 år eller äldre

9

FOLKMÄNGDENS

PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV FOLKMÄNGDEN
I HÖGANÄS KOMMUN 1980-2035

UTVECKLINGSTAKT
2,0%

Historisk utveckling av den årliga
procentuella förändringen av

1,5%

folkmängden 1980-2020 samt
prognostiserad utveckling 2021-2035.

1,0%

I diagrammet till höger kan man jämföra

Procent

Jämförelse med riket.
0,5%

kommunens procentuella förändring av
folkmängden med riket. Den årliga

0,0%

förändringstakten visar med hur många
procent kommunen växer under ett år.
Negativa tal innebär att folkmängden

-0,5%

minskar under året. Förändringen under
t.ex. år 2021 beräknas som
Folkmängd(2021) dividerat med
Folkmängd(2020)

-1,0%
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

minus 1.
Höganäs kommun
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FÖRSÖRJNINGSBÖRDA
1,20

Kvoten mellan antalet invånare i icke
yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år

1,00

eller äldre) och antalet i yrkesverksam
ålder (20-64). Jämförelse med riket.

mått som visar på relationen mellan
antalet personer som behöver bli

0,80
Antal

Försörjningsbörda är ett demografiskt

FÖRSÖRJNINGSBÖRDA I HÖGANÄS KOMMUN 1980-2035

0,60

0,40

försörjda och antalet personer som kan
bidra till deras försörjning. Uttrycket

0,20

beskriver hur många personer en
person i yrkesverksam ålder måste
försörja förutom sig själv. Försörjnings-

0,00
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

bördan kan delas upp i två delar, en del
från barn och ungdomar (0-19 år) och

Höganäs kommun

en del från äldre (65+).

Riket
Försörjningsbörda i Höganäs från barn och ungdomar (0-19 år)
Försörjningsbörda i Höganäs från äldre (65 år eller äldre)
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FÖDDA, DÖDA OCH
FÖDELSEÖVERSKOTT

500

Historisk utveckling av antalet födda

ANTAL FÖDDA OCH DÖDA I HÖGANÄS KOMMUN 1980-2035

400

och döda 1980-2020 samt
prognostiserat antal 2021-2035

300

Antalet födda minus döda kallas för

befolkningsökning. Antalet födda har
sedan 2010 varierat mellan 206 och

200
Antal

födelseöverskott eller naturlig

100

255. År 2020 föddes 214 barn och
under prognosperioden förväntas i

0

genomsnitt 242 barn att födas per år.
Antalet avlidna har sedan 2010 varierat

- 100

mellan 254 och 301. År 2020 avled 267
personer och under prognosperioden
förväntas i genomsnitt 339 personer att

- 200
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

avlida per år.
Födelseöverskott - antal födda minus antal döda
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IN- OCH UTFLYTTADE

ANTAL IN- OCH UTFLYTTADE I HÖGANÄS KOMMUN 1980-2035

SAMT FLYTTNETTO
2 500

Historisk utveckling av antalet in- och
utflyttade 1980-2020 samt

2 000

prognostiserat antal 2021-2035
1 500

Flyttnettot beräknas som inflyttade

sedan 2010 varierat mellan 1 175 och 1

Antal

minus utflyttade. Antalet inflyttade har
1 000

754. År 2020 flyttade 1 740 personer till
kommunen och under prognosperioden

500

förväntas i genomsnitt 1 866 personer
flytta in per år. Antalet utflyttade har
sedan 2010 varierat mellan 1 062 och 1

0

480. År 2020 flyttade 1 480 personer
från kommunen och under
prognosperioden förväntas i genomsnitt

- 500
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

1 451 personer flytta ut per år.
Nettoinflyttning - antal inflyttade minus antal utflyttade
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FLYTTNETTO OCH
FÖDELSEÖVERSKOTT

600

FLYTTNETTO OCH FÖDELSEÖVERSKOTT
I HÖGANÄS KOMMUN 1980-2035

500

Folkmängden har ökat med 2 531

400

personer sedan 2010. Från 2020 fram
till prognosperiodens slut 2035

300

4 772 personer.
Födelseöverskottet har sedan 2010

Antal

förväntas folkmängden att öka med
200

100

varierat mellan -89 och -9 personer. År
2020 var överskottet -53 personer och
under prognosperioden förväntas
överskottet bli i genomsnitt -97
personer per år.
Flyttnettot har sedan 2010 varierat

mellan 68 och 440. År 2020 var

0
- 100

- 200
- 300
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

flyttnettot 260 personer och under
prognosperioden förväntas flyttnettot bli

Förändring i folkmängden under året

i genomsnitt 415 personer per år.

Förändring i folkmängden beroende på nettoinflyttning
Förändring beroende på födelseöverskott
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BEFOLKNINGENS
SAMMANSÄTTNING

ANTAL INVÅNARE EFTER ÅLDER
I HÖGANÄS KOMMUN ÅR 2020 OCH 2035

500

EFTER ÅLDER
450

Antal invånare efter ålder år 2020 och

400

prognos för 2035
350

300

utveckling påverkar åldersstrukturen.
Diagrammet visar hur befolkningen är
fördelad efter ålder i kommunen år
2020 och år 2035.

Åldrandet medför till exempel att de
som var 60 år 2020 är 70 år 2035. Att

Antal

Förändringskomponenternas

250
200
150
100
50

antalet 60-åringar år 2020 skiljer sig
från antalet 70-åringar år 2035 beror på

0
0

10

20

30

40

att personer har flyttat till eller från

50

60

70

80

90

100

Ålder

kommunen samt att vissa har avlidit.
År 2020
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FÖRÄNDRING I

FÖRÄNDRING I ANTALET PERSONER EFTER ÅLDER MELLAN ÅREN 2020
OCH 2035 I HÖGANÄS KOMMUN

ÅLDERSSTRUKTUREN
200

Skillnad i antalet invånare i olika åldrar
mellan år 2020 och 2035.

150

I diagrammet visas hur antalet personer

100

i olika åldrar förändras under

flyttningar, födslar och avlidna. Detta

Antal

prognosperioden på grund av åldrande,
50

mäts genom att räkna ut skillnaden
mellan de två åldersfördelningarna i

0

diagrammet ovan. Ett positivt värde för
en viss ålder innebär att antalet
invånare i den åldern ökar under

- 50

prognosperioden. Ett negativt värde
innebär på motsvarande sätt att antalet
förväntas minska.

- 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ålder
Skillnad i folkmängd mellan åren 2020 och 2035
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GENOMSNITTSÅLDER
49

Historisk utveckling av

GENOMSNITTSÅLDER I HÖGANÄS KOMMUN 1980-2035

genomsnittsåldern 1980-2020 samt
47

prognostiserad snittålder 2021-2035.
Jämförelse med riket.

45

genomsnittsåldern i Sverige att öka från
41 år till 43 år. Skälen till detta är bland
annat att mortaliteten bland de äldre
minskar samt att stora årskullar

Medelålder

Under perioden 2020 till 2035 förväntas
43

41

kommer upp i äldre åldrar. I kommunen
förväntas genomsnittsåldern att öka
från 45 år till 47 år under

39

prognosperioden. Genomsnittsåldern i
kommunen är 4 år högre än i riket år
2020. Vid prognosperiodens slut är

37
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

snittåldern 4 år högre.

Höganäs kommun
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UTVECKLING AV
ANTALET BARN

2 000

Historisk utveckling av antalet barn i

1 800

åldrarna 0-12 år 1980-2020 samt

1 600

ANTAL BARN I HÖGANÄS KOMMUN 1980-2035

prognostiserat antal 2021-2035.
1 400

Utvecklingen av antalet barn i åldern

som föds framöver. Eftersom denna
åldersgrupp även är relativt mer

1 200
Antal

0-5 år beror främst på hur många barn

1 000
800

flyttbenägen än de äldre barnen, vilka
har börjat skolan, så har även in- och
utflyttning en viss inverkan på
utvecklingen. För de äldre barn-

grupperna, 6-9 år och 10-12 år beror
eventuella förändringar i antalet främst
på åldrandet och att olika årskullar är

600
400
200
0
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

olika stora.
0-5 år
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UTVECKLING AV

ANTAL UNGDOMAR I HÖGANÄS KOMMUN 1980-2035

ANTALET UNGDOMAR
1 400

Historisk utveckling av antalet
1 200

ungdomar i åldrarna 13-18 år
1980-2020 samt prognostiserat antal

1 000

2021-2035.

800

16-18 år har sedan 2000-talets mitt
minskat i de flesta av landets

Antal

Antalet i åldrarna 13-15 och sedan

600

kommuner. Detta i takt med att
de stora barnkullar som föddes kring

400

1990 har lämnat dessa åldrar bakom
sig. I många kommuner kan dock en

200

uppgång av antalet invånare i dessa
åldrar förväntas den kommande
perioden.

0
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År
13-15 år
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UTVECKLING AV
ANTALET VUXNA

9 000

ANTAL VUXNA I HÖGANÄS KOMMUN 1980-2035

8 000

Historisk utveckling av antalet vuxna i
åldrarna 19-64 år 1980-2020 samt

7 000

prognostiserat antal 2021-2035.

6 000

kommuner ökat under de senaste åren
då generationen född kring 1990
passerat dessa åldrar. Åldersgruppen
25-44 år har minskat då den stora

Antal

Åldersgruppen 19-24 år har i många
5 000

4 000
3 000

60-talistgenerationen nu befinner sig i
åldersgruppen 45-64 år. Dock ökar den
nu igen då 90-talisterna istället träder in

2 000
1 000

här. Samtidigt motverkas detta av att
40-talisterna nu är äldre än 65 år och
därmed trätt in i nästa åldersgrupp.

0
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År

19-24 år
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UTVECKLING AV

ANTAL ÄLDRE I HÖGANÄS KOMMUN 1980-2035

ANTALET ÄLDRE
7 000

Historisk utveckling av antalet äldre i
6 000

åldrarna 65 år och uppåt 1980-2020
samt prognostiserat antal 2021-2035.

5 000

Under en längre tid framöver kommer
4 000

öka. Orsaken är dels att den stora
40-talist generationen uppnått

Antal

antalet äldre i landets kommuner att

3 000

pensionsåldern fullt ut, dels att
medellivslängden ökar och att de äldre

2 000

lever längre än tidigare. Den närmaste
framtiden medför främst en ökning i

1 000

åldersgruppen 80 år eller äldre där
40-taliserna snart börjar träda in.

0
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År
65-79 år
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BAKGRUND

De följande sidorna innehåller
uppgifter som beskriver situationen i
Höganäs kommun under år 2020
och några av de antaganden som
ligger till grund för prognosen. Syftet
är att ge en demografisk nulägesbild
som komplement till redovisningen av
prognosresultaten.

I prognosen har vi använt oss av

För att göra prognosen använder vi oss

Värt att notera är två större

registerdata över folkmängden efter

även av antal levande födda barn,

demografiska förändringar som pågår.

ålder, kön och tid. Uppgifterna kommer

avlidna, inflyttade och utflyttade som

För det första börjar den stora 40-talist

från folkbokföringen och är hämtade

registrerats under året. Med hjälp av

generationen uppnå en ålder över 80

från SCB. Befolkningen vi använder är

denna information skattar vi

år. Detta innebär att en stor grupp

den som är skriven i kommunen per

fruktsamhet, mortalitet,

kommer upp i de åldrar där behovet av

den sista december varje år. Denna

inflyttarfördelningar och utflyttarrisker

stöd och service ökar. För det andra

folkmängd behöver inte stämma med

efter ålder och kön. Skattningarna

uppnår den stora barnkull som föddes

den befolkning som faktiskt bor eller

ligger sedan till grund för beräkningen

kring 1990 förvärvsaktiv och

vistas i kommunen. Hur stor skillnad det

av den framtida utvecklingen av antalet

barnafödande ålder. De flyttar från

är mellan den folkmängd som verkligen

födda, döda, inflyttade och utflyttade.

städer med universitet och högskolor,

bor i kommunen och den som är

och en andel kan tänkas flytta tillbaka

registrerad och om detta är ett problem

till sin hemkommun. För bland annat

varierar från kommun till kommun och

arbets- och bostadsmarknaden,

över åldrarna. För de yngre

utbildningssystemet och

åldersgrupperna är diskrepansen

omflyttningarna har detta stora

större. Många ungdomar studerar och

konsekvenser vilket i sin tur ger effekter

arbetar på annan ort men är fortfarande

för den kommunala verksamheten.

skrivna i föräldrahemmet.
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FOLKMÄNGDENS
ÅLDERSSTRUKTUR

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I HÖGANÄS KOMMUN ÅR 2020

18
16

Antal personer i varje ålder per 1000
invånare år 2020. Jämförelse med riket.

I diagrammet visas befolkningsstrukturen i kommunen och i riket. Den
anger hur stor andel varje åldersgrupp
utgör av hela folkmängden, uttryckt i
promille. Som exempel kan nämnas att
åldern 73 år är den enskilt största

Antal per 1000 invånare

14
12
10

8
6

åldersgruppen i kommunen och utgör
16 promille av hela folkmängden år
2020. I de delar som kommunens

4
2

åldersstruktur avviker från rikets så
innebär detta att kommunen har relativt
fler eller färre invånare i den åldern än

0
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Ålder

vad som finns i riket.
Höganäs kommun
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Riket
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ANTAL MÄN OCH KVINNOR

ANTAL MÄN OCH KVINNOR EFTER ÅLDER
I HÖGANÄS KOMMUN ÅR 2020
300

Antalet män och kvinnor i olika åldrar
under år 2020

250

Antalet män och kvinnor i samma ålder
har ofta ett starkt samband förutom för
200

åldrarna 70 år eller äldre där kvinnorna

har andra skevheter i könsfördelningen.

Antal

oftast är fler. Det finns kommuner som
150

I Uppsala kommun är antalet kvinnor i
åldrarna 20-25 år betydligt fler än

100

antalet män. Och i Pajala kommun finns
det fler män än kvinnor i nästan
samtliga åldrar.

50
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KVINNORS FRUKTSAMHET I
OLIKA ÅLDRAR

FRUKTSAMHET EFTER ÅLDER I HÖGANÄS KOMMUN

0,18

Antalet födda barn per kvinna efter

0,16

moderns ålder. Genomsnitt 2018-2020.
0,14

Antalet barn som föds beror dels på
antalet kvinnor i fertil ålder, dels på
kvinnors benägenhet att bli föräldrar.

Benägenheten att föda barn beräknas
som antal födda barn efter moderns

Antal barn per kvinna

Jämförelse med riket.

0,12
0,10

0,08
0,06

ålder dividerat med antalet kvinnor i en
viss ålder.Diagrammet visar att

0,04

fruktsamheten är som högst hos 31åriga kvinnor i Höganäs kommun,
motsvarande i snitt 0,16 barn. Med
hjälp av fruktsamheten per ålder och

0,02
0,00
15

25

35
Ålder

antalet kvinnor i fertil ålder beräknas
hur många barn som förväntas födas.

45

Höganäs
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FRUKTSAMHETENS

SUMMERAD FRUKTSAMHET I HÖGANÄS KOMMUN 1980-2035

UTVECKLING ÖVER TID
2,50

Utveckling av den summerade
fruktsamheten 1980-2020 samt

2,00

prognostiserad fruktsamhet 2021-2035.

För att få en total bild av fruktsamheten

1,50

samhet vilket är summan av
fruktsamheten i olika åldrar (dvs

TFR

kan man beräkna summerad frukt-

1,00

summan av värdena på staplarna i
diagrammet ovan). Måttet summerad
fruktsamhet visar på hur många barn

0,50

en kvinna skulle föda om hon under sin

livstid föder barn såsom kvinnor idag
gör. På riksnivå förväntas kvinnor föda
drygt 1,9 barn under sin livstid.

0,00
1980

1990

2000

2010

2020

2030

År
Höganäs
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IN- OCH UTFLYTTNING

ANTAL FLYTTARE EFTER ÅLDER I HÖGANÄS KOMMUN

80

Antalet inflyttade och utflyttade
invånare efter ålder. Genomsnitt för

70

perioden 2018-2020.
60

Hur många som flyttar till respektive
50

från kommunen i olika åldrar visas i

många flyttar in som ut ur kommunen i

Antal

diagrammet till vänster. Även om lika
40

en viss åldersgrupp så betyder detta
inte att kommunens förutsättningar är
oförändrade. Det kan finnas en stor
skillnad på in- och utflyttarna avseende
socioekonomiska faktorer såsom

30
20
10

utbildning, inkomst eller arbetsmarknadsstatus. Det är därför viktigt att
göra kompletterande analyser av

0
0

10

20
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40
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100

Ålder

flyttströmmarna för att få en så
heltäckande bild som möjligt.

50

Inflyttare
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FLYTTARNA OCH

FLYTTNETTO EFTER ÅLDER I HÖGANÄS KOMMUN

ÅLDERSSTRUKTUREN
30

Skillnad i antalet in- och utflyttade
20

invånare i olika åldrar. Genomsnitt för
perioden 2018-2020.

10

Diagrammet visar effekten av in- och
0

Staplarna visar flyttnettot, dvs. vilka
åldersgrupper som ökar respektive

Antal

utflyttningen på åldersstrukturen.

- 10

minskar på grund av flyttningar. Nettot
har beräknats som skillnaden mellan

- 20

antalet inflyttade och utflyttade i
diagrammet ovan. Ett negativt värde

- 30

betyder att fler flyttar från kommunen
än till kommunen i den åldern. För att få
en mer representativ bild av

- 40
0

10

20
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40

50
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100

Ålder

flyttningarna har ett genomsnitt för de
tre senaste åren beräknats.

Flyttnetto efter ålder
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INVÅNARNAS BENÄGENHET

BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN HÖGANÄS KOMMUN

ATT FLYTTA
0,40

Andelen invånare i olika åldrar som

0,35

flyttar från kommunen. Genomsnitt för
perioden 2018-2020. Jämförelse med

Flyttbenägenheten visar på
sannolikheten att en person i en viss
ålder flyttar från kommunen. I
kommunen har 22-åringarna den
högsta flyttbenägenheten med 0,32.

0,30
Andel av befolkningen

riket.

0,25
0,20
0,15
0,10

Detta innebär att 32 procent av alla 22åringar under ett givet år flyttar från

0,05

kommunen.
0,00
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Riket
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KVINNORS BENÄGENHET

KVINNORS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN HÖGANÄS KOMMUN

ATT FLYTTA
0,40

Andelen kvinnor i olika åldrar som

0,35

flyttar från kommunen. Genomsnitt för
perioden 2018-2020. Jämförelse med

På riksnivå är yngre kvinnor betydligt
mer flyttbenägna än männen. De söker
sig tidigare än män till orter som
erbjuder studie-och arbetsmöjligheter.
Vid 30-års ålder blir de dock mindre

0,30
Andel av befolkningen

riket.

0,25
0,20
0,15
0,10

flyttbenägna än männen. I vissa
kommuner flyttar mer än hälften av de

0,05

unga kvinnorna i vissa åldrar.
I Höganäs kommun har de 22-åriga
kvinnorna den största

0,00
0
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flyttbenägenheten med 0,41.
Kvinnor i Höganäs kommun
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MÄNS BENÄGENHET

MÄNS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN HÖGANÄS KOMMUN

ATT FLYTTA
0,40

Andelen män i olika åldrar som flyttar
0,35

från kommunen. Genomsnitt för
perioden 2018-2020. Jämförelse med

0,30

På riksnivå har både män och kvinnor
en mycket hög flyttbenägenhet mellan
20 och 30 år. Men till skillnad mot
kvinnorna, som har en tydlig topp
mellan 20 och 25 år, så är männens
flyttbenägenhet mer jämn. Män äldre än
30 år har även en något högre

Andel av befolkningen

riket.

0,25
0,20
0,15
0,10
0,05

flyttbenägenhet än kvinnor i samma
ålder. Bland männen i Höganäs
kommun är 24-åringarna mest
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flyttbenägna med 0,28.
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Befolkningen i prognosen skrivs fram

För att osäkerheten ska bli mindre

Antalet inflyttare beräknas med det som

ett år i taget med befolkningen

används befolkningsuppgifter från de 3

hänt i kommunen de 3 senaste åren

20211031 som utgångspunkt. Vid

senaste åren. Dessutom görs en

som grund. Dessa värden justeras för

tolkning av prognosen skall has i

utjämning över åldrarna. Det läggs

att anpassa nivåerna efter de

Osäkerheten i prognosen ökar i

åtanke att Skatteverkets register endast

även en viss vikt vid fruktsamhetstalen i

byggplaner som kommunen har under

proportion med prognosperiodens

omfattar i kommunen folkbokförda

riket. Under prognosperioden antas

perioden, där vägs även historisk

längd. Generellt är osäkerheten störst

personer. De som bor i kommunen men

fruktsamheten förändras i enlighet med

utveckling in hur befolkningen

för de åldersgrupper som inte är födda

inte är folkbokförda där, t.ex.

SCB:s prognostiserade ökning för

förändrats i relation till

när prognosen görs. Betydande

asylsökande, finns således inte med i

fruktsamheten i riket.

bostadsbyggnation, både på kommun-

osäkerhet finns även för ålders-

prognosen. Antalet födda och döda

grupperna 19-30 år där flytt-

beräknas för varje prognos år genom

Dödsriskerna för varje ålder och per

Inflyttarfördelningen (vilka som flyttar till

benägenheten är stor. Osäkerheten

att befolkningen i varje åldersklass

kön skattas på riksdata som kvoten

kommunen i termer av kön och ålder)

i en befolkningsprognos är

multipliceras med åldersspecifika

mellan antalet döda i en viss ålder och

beräknas utifrån de 3 senaste årens

förhållandevis mindre för den

fruktsamhetstal respektive dödsrisker.

medelbefolkningen i samma ålder.

inflyttarfördelning.

METODBESKRIVNING

och delområdesnivå.

Därefter sker en justering av

medelålders och äldre befolkningen
vilka brukar vara mindre flyttbenägna.

Fruktsamheten för kvinnor i olika åldrar

mortaliteten så att den sammanfaller

Antalet utflyttare beräknas utifrån ett

beräknas som kvoten mellan antalet

med kommunens totala nivå. Data från

genomsnitt av de 3 senaste årens

födda barn till mödrar i en viss ålder

de 3 senaste åren används, och

utflyttningsbenägenhet. Utflyttnings-

och medelfolkmängden kvinnor i

dödsriskerna antas minska i proportion

benägenheten i varje ålder multipliceras

samma ålder.

till SCB:s prognos för riket.

med folkmängden i motsvarande ålder
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vilket ger antalet utflyttare efter ålder
och kön.
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METODBESKRIVNING (forts.)

Det observerade antalet flyttningar i

(se diagram på tidigare sidor) kan man

påbörja ett aktivt yrkesliv. Räknat på

kommunen innehåller endast en

direkt se hur ålderssammansättningen i

riksnivå så är de yngre åldersgrupperna

begränsad mängd information. Vill man

kommunen ändras på grund av

mycket flyttbenägna och var femte 21-

närmare analysera effekterna av

flyttningarna och det går enkelt att få

åring flyttar över en kommungräns varje

flyttningar måste man även studera

svar på frågor såsom vilka

år (se tidigare diagram). Yngre kvinnor

vilka som flyttar till respektive från

åldersgrupper som ökar respektive

är mer flyttbenägna än yngre män (se

kommunen. Flyttarnas socio-

minskar och med hur mycket på grund

tidigare diagram).

ekonomiska situation och ålder har en

av in- och utflyttningar. Vill man kunna

stor betydelse för utvecklingen av

påverka kommunens demografiska och

kommunens ekonomi, näringsliv och

socioekonomiska sammansättning på

befolkningssammansättning.

kort sikt så måste man göra
förändringar som påverkar in- och

Flyttningar är den demografiska

utflyttningsmönstren.

komponent som har störst och
snabbast påverkan på demografins

I många av landets kommuner flyttar de

utveckling över tiden. Det ligger utanför

yngre åldersgrupperna 19-25 år från

ramen för denna befolkningsprognos att

kommunen till arbeten och studier på

närmare studera flyttmönster och

annan ort. I vissa fall kommer de

effekterna av flyttningarna. Men genom

tillbaka och bosätter sig på födelseorten

att studera flyttnettot efter ålder

för att bilda familj och
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FOLKMÄNGD EFTER
ÅLDERSKLASS

Tabell 1: Folkmängd Höganäs kommun efter åldersklass
I tabellen visas folkmängden per olika
åldersklasser samt totalt för perioden
2020-2035.

Ålder / År

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0-5

1 610

1 607

1 600

1 615

1 642

1 652

1 694

1 746

1 784

1 819

1 842

6-9

1 314

1 279

1 299

1 286

1 289

1 305

1 299

1 299

1 315

1 310

1 329

10-12

1 051

1 072

1 056

1 071

1 035

1 053

1 056

1 065

1 056

1 067

1 069

13-15

1 065

1 077

1 099

1 099

1 128

1 116

1 133

1 102

1 119

1 120

1 127

16-18

959

1 039

1 032

1 086

1 097

1 119

1 122

1 151

1 140

1 153

1 124

19-24

1 297

1 298

1 378

1 389

1 440

1 483

1 521

1 557

1 569

1 582

1 600

25-44

5 333

5 315

5 381

5 475

5 546

5 637

5 747

5 852

5 942

6 016

6 073

45-64

7 186

7 263

7 380

7 457

7 588

7 712

7 846

7 928

7 976

8 004

8 021

65-79

5 476

5 519

5 500

5 530

5 491

5 458

5 420

5 397

5 436

5 482

5 574

80-100

1 877

1 996

2 146

2 290

2 460

2 615

2 780

2 965

3 109

3 239

3 319

Totalt

27 168

27 465

27 872

28 298

28 718

29 149

29 617

30 062

30 445

30 792

31 077
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FOLKMÄNGD EFTER
ÅLDERSKLASS

Tabell 1: Folkmängd Höganäs kommun efter åldersklass fortsättning
I tabellen visas folkmängden per olika
åldersklasser samt totalt för perioden
2020-2035.

Ålder / År

2031

2032

2033

2034

2035

0-5

1 854

1 860

1 855

1 846

1 835

6-9

1 356

1 375

1 391

1 403

1 413

10-12

1 067

1 057

1 065

1 083

1 095

13-15

1 116

1 124

1 123

1 121

1 109

16-18

1 136

1 136

1 138

1 127

1 134

19-24

1 587

1 589

1 573

1 569

1 572

25-44

6 097

6 111

6 086

6 073

6 037

45-64

8 009

8 029

8 083

8 121

8 169

65-79

5 695

5 779

5 862

5 936

6 003

80-100

3 393

3 467

3 497

3 529

3 575

Totalt

31 312

31 527

31 673

31 807

31 940
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FOLKMÄNGD EFTER
ÅLDERSKLASS

Tabell 2: Folkmängd Höganäs kommun efter åldersklass
Ålder / År

I tabellen visas folkmängden per olika, i
vissa fall överlappande, åldersklasser
intressanta för t.ex. det kommunala
utjämningssystemet för perioden 20202035.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1-5

1 385

1 398

1 375

1 385

1 404

1 406

1 440

1 485

1 518

1 548

1 570

6-12

2 365

2 351

2 355

2 357

2 325

2 358

2 355

2 364

2 371

2 377

2 398

6

303

317

321

308

305

331

312

307

321

326

333

7-15

3 127

3 111

3 133

3 148

3 148

3 143

3 176

3 159

3 169

3 171

3 191

16-18

959

1 039

1 032

1 086

1 097

1 119

1 122

1 151

1 140

1 153

1 124

65-79

5 476

5 519

5 500

5 530

5 491

5 458

5 420

5 397

5 436

5 482

5 574

80-89

1 519

1 650

1 778

1 894

2 051

2 201

2 343

2 521

2 645

2 748

2 790

90+

358

346

369

396

409

414

436

445

464

491

529

0

225

209

225

230

238

245

253

261

267

271

271

1-3

788

798

793

779

793

822

845

869

889

905

917

4-5

597

600

582

606

610

585

595

616

629

643

653

7-9

1 011

962

978

978

984

974

987

992

993

984

996

10-15

2 116

2 149

2 154

2 170

2 164

2 169

2 188

2 167

2 175

2 187

2 195

65-69

1 712

1 718

1 682

1 743

1 758

1 742

1 723

1 783

1 832

1 916

2 010

70-74

2 048

1 987

1 911

1 825

1 758

1 768

1 789

1 765

1 824

1 840

1 826
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FOLKMÄNGD EFTER
ÅLDERSKLASS

Tabell 2: Folkmängd Höganäs kommun efter åldersklass fortsättning
Ålder / År

I tabellen visas folkmängden per olika, i
vissa fall överlappande, åldersklasser
intressanta för t.ex. det kommunala
utjämningssystemet för perioden 20202035.

2031

2032

2033

2034

2035

1-5

1 584

1 591

1 588

1 581

1 572

6-12

2 423

2 431

2 455

2 486

2 507

6

338

342

345

347

348

7-15

3 202

3 213

3 234

3 259

3 268

16-18

1 136

1 136

1 138

1 127

1 134

65-79

5 695

5 779

5 862

5 936

6 003

80-89

2 820

2 841

2 823

2 796

2 794

90+

572

626

674

733

781

0

270

269

267

265

263

1-3

922

922

916

909

903

4-5

662

669

672

672

668

7-9

1 018

1 032

1 045

1 056

1 064

10-15

2 184

2 181

2 188

2 203

2 204

65-69

2 132

2 188

2 182

2 173

2 172

70-74

1 807

1 857

1 896

1 966

2 047
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kl 08:45-10:30

Paragrafer

§15

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2022/45

§ 15
FORTSATT MEDFINANSIERING AV ENERGIKONTORET SKÅNE
Sammanfattning av ärendet
Energikontoret Skåne, som hittills varit en del av Skånes kommuner föreslås nu byta huvudman och
istället bli en del av Energikontoret Sydost (Blekinge, Kronoberg och Kalmar län). Utredning 2020
visar att energikontoret inte gagnas av att ha skånes kommuner som huvudman.
Nu frågar Energikontoret Skåne efter Höganäs intresse att bli medlemmar i den nya organisationen,
svar till Skånes kommuner senast den 28 januari 2022.
Energikontoret Skånes syfte är att vara en regional energiaktör som arbetar för energieffektivisering
och ökad andel förnybar energi för sina målgrupper, kommuner och företag.
Det finns flera fördelar med att fortsatt vara medlemmar. Vi behöver kopplingen till ett energikontor
för att kunna ansöka och ta del av medel för energi och klimatrådgivning som vi får idag. Höganäs får i
dagsläget 260 tkr årligen från energimyndigheten som finansierar de energi och klimatrådgivare som vi
har för Höganäs i samverkan med Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm (vi går in med
ytterligare 28 tkr för OH kostnader).
I utsänt underlag redovisas medlemsavgifterna 2022 för Energikontoret Sydosts kommuner, där
redovisas att för kommuner med 20 000 – 50 000 invånare är medlemsavgiften 80 000 kr.
Medlemsavgiften efter en sammanslagning är inte fastställd eller beslutad. Diskussion om dess
utformning kommer att föras inför samgåendet.
Finansieringen för energikontoret Skåne har fram till 2020 bestått av tre delar:
1 Medfinansiering från kommunerna, 14 000 kr för Höganäs, som täckte halva kostnaden för
energikontoret.
2. Finansiering från Skånes kommuner, betalas från Höganäs genom medlemsavgiften. Täckte halva
kostnaden för energikontoret, bör rimligtvis motsvara 14 000 kr för Höganäs).
3. Externfinansiering, sökta medel för separata projekt. Varierande omfattning.
Energikontoret Sydost driver i dagsläget en verksamhet som i större omfattning än energikontoret
Skåne är externfinansierad. De driver fler och större energiprojekt trots att de har ett mindre
befolkningsunderlag. En sammanslagning kan därför gynna energikontorets verksamhet beträffande
uppväxling av kommunernas medel.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 19 januari 2022,
Kommunledningskontoret, dokumentation informationsmöte Samgående EK Skåne EK sydost, den
19 januari 2022, Kommunledningskontoret, info Samgående Energikontoret Skåne Energikontoret
sydost, den 19 januari 2022.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Höganäs kommun är intresserade att bli medlem i Energikontoret Sydost.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-19
KS/2022/45

Fortsatt medfinansiering av Energikontoret Skåne
Sammanfattning av ärendet
Energikontoret Skåne, som hittills varit en del av Skånes kommuner föreslås nu byta huvudman och
istället bli en del av Energikontoret Sydost (Blekinge, Kronoberg och Kalmar län). Utredning 2020 visar
att energikontoret inte gagnas av att ha skånes kommuner som huvudman.
Nu frågar Energikontoret Skåne efter Höganäs intresse att bli medlemmar i den nya organisationen, svar
till Skånes kommuner senast den 28 januari 2022.
Energikontoret Skånes syfte är att vara en regional energiaktör som arbetar för energieffektivisering och
ökad andel förnybar energi för sina målgrupper, kommuner och företag.
Det finns flera fördelar med att fortsatt vara medlemmar. Vi behöver kopplingen till ett energikontor för
att kunna ansöka och ta del av medel för energi och klimatrådgivning som vi får idag. Höganäs får i
dagsläget 260 tkr årligen från energimyndigheten som finansierar de energi och klimatrådgivare som vi har
för Höganäs i samverkan med Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm (vi går in med ytterligare 28
tkr för OH kostnader).
I utsänt underlag redovisas medlemsavgifterna 2022 för Energikontoret Sydosts kommuner, där redovisas
att för kommuner med 20 000 – 50 000 invånare är medlemsavgiften 80 000 kr. Medlemsavgiften efter en
sammanslagning är inte fastställd eller beslutad. Diskussion om dess utformning kommer att föras inför
samgåendet.
Finansieringen för energikontoret Skåne har fram till 2020 bestått av tre delar.
1 Medfinansiering från kommunerna, 14 000 kr för Höganäs, som täckte halva kostnaden för
energikontoret.
2. Finansiering från Skånes kommuner, betalas från Höganäs genom medlemsavgiften. Täckte halva
kostnaden för energikontoret, bör rimligtvis motsvara 14 000 kr för Höganäs).
3. Externfinansiering, sökta medel för separata projekt. Varierande omfattning.
Energikontoret Sydost driver i dagsläget en verksamhet som i större omfattning än energikontoret Skåne
är externfinansierad. De driver fler och större energiprojekt trots att de har ett mindre
befolkningsunderlag. En sammanslagning kan därför gynna energikontorets verksamhet beträffande
uppväxling av kommunernas medel.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, Dokumentation informationsmöte Samgående EK Skåne EK sydost, den 19
januari 2022,
Kommunledningskontoret, Info Samgående Energikontoret Skåne Energikontoret sydost, den 19 januari
2022.

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att Höganäs kommun är intresserade att bli medlem i Energikontoret Sydost.

Herman Crespin
Kommunchef
Fredrik Seger
Hållbarhetsutvecklare

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Datum
2021-12-21

Samgående mellan Energikontoret Skåne
och Energikontoret Sydost
Styrelsen för Skånes Kommuner har beslutat att ny huvudman ska sökas för Energikontoret Skåne
vilket innebär att verksamheten inte kommer vara en del av Skånes Kommuner.
Nu finns möjlighet att söka medlemskap i Energikontoret Sydost och därmed fortsatt vara medlem i ett
energikontor för kommunerna i Skåne.
Styrelsen för Energikontoret Sydost har inledningsvis ställt sig positiv till att låta Energikontoret Skåne
bli en del av deras verksamhet. Som första steg i den kommande processen ber vi därför er kommun
att ge oss ett indikativt svar på om ni är intresserade av att söka medlemskap i Energikontoret Sydost?

Nästa steg
Senast fredagen den 28 januari behöver svar IU§Q er om ni är intresserade att blimedlem i
Energikontoret Sydost eller inte.
Skicka svaret till info@skaneskommuner.se

Mer information
Mer information finns i bifogat underlag.
Har ni frågor vänd er till:
Nina Mårtensson, förbundsdirektör
Telefon: 0728 - 85 47 71
E-post: nina.martensson@skaneskommuner.se
Gustaf Wiklund, projektledare Energikontoret Skåne
Telefon: 0728 - 85 49 29
E-post: gustaf.wiklund@skaneskommuner.se

SKÅNES KOMMUNER

Adress
Gasverksgatan 3A
222 29, Lund

Telefon
0728 - 85 47 00

E-post
info@skaneskommuner.se
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Org. nummer
837600 - 9109

skåneskommuner.se

2021-12- 10

SAMGÅENDE MELLAN
ENERGIKONTORET SKÅNE
OCH ENERGIKONTORET
SYDOST
Page 194 of 748

NYTTAN MED MEDLEMSKAP
I ENERGIKONTORET SYDOST
• Tillgång till en etablerad samverkansplattform
§ Med hjälp av till största delen extern finansiering,
arbetar med frågor kopplade till energieffektivisering
och ökad andel förnybar energi i kommuner, i
näringslivet och i den idéburna sektorn

• Tillgång till RUL-funktionen som ger konkret
stöd åt de kommunala energi- och
klimatrådgivarna
• 100 % finansierad av Energimyndigheten
• Utan koppling till ett Energikontor finns ingen koppling
till RUL-funktionen och därmed ingen möjlighet att
söka medel för kommunal energi- och klimatrådgivning
Page 195 of 748

PÅGÅENDE PROJEKT I URVAL
•

Fossilbränslefria kommuner 2.0
•
(2019-2022)
Skånska kommuner samverkar för att minska
sin klimatpåverkan inom områden som
fordon, matsvinn och genom upphandling.

Nudge - Nod för utveckling av digital och
grön energiomställning (2021-2023)
Små- och medelstora företag stöttas i sitt
arbete med att minska sina
energianvändning

•

Förstudie - Elbilsladdning i Skåne och
Blekinge (2022)
Identifiera kommuners och andra aktörers
roll och verktyg för att främja utveckling av
laddinfrastruktur

•

Biogas Syd (kontinuerlig)
Medlemsnätverk där näringsliv och offentliga
organisation samverkar för att främja biogas i
Skåne

•

Nässel - Nätverk för strategiskt och
systematiskt energiarbete i lantbruk
(2020-2022)
Lantbruksföretag stöttas i sitt arbete med att
minska sin energianvändning och öka
produktion av förnybar energi

•

Hållbara företagsresor 2.0 (2021-2024)
Forskningsprojekt med minst 20 företag med
fokus på omställning till hållbart resande postCorona
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ÅRLIG KOSTNAD FÖR
MEDLEMSSKAP
•

Kostnaden för ett medlemskap ska finansiera
utveckling och stöd till verksamheten för ökad
medlemsnytta. Kostnaderna är enligt 2022-års
prislista.

•

För kommuner upp till 12 000 invånare
• 25 000:-

•

För kommuner upp till 20 000 invånare
• 40 000:-

•

För kommuner upp till 50 000 invånare
• 80 000:-

•

För kommuner över 50 000 invånare
• 115 000:-
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TIDPLAN
JAN 2022
Indikativa svar från
kommuner och region
samlas in

FEB 2022
Styrelsemöte EK
Sydost. Beslut om att
erbjuda medlemskap
för Skåne

VÅR 2022
Erbjudande om
medlemskap skickas
till kommuner och
region i Skåne

JUNI 2022
Styrelsen för
Energikontoret Sydost
beslutar om att anta nya
medlemmar

SEP 2022
Styrelsen för Skånes
Kommuner beslutar om
verksamhetsövergång
för Energikontoret
Skåne

HÖST 2022
Arbete med
verksamhetsövergång
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JUNI 2022
Medlemsansökningar
skickas in till
Energikontoret Sydost

SENAST 1 JAN 2023
Fusion är genomförd

9
Ansökan om planläggning för Tjörröd 1:3 (vid
Almsberg) i Strandbaden, Höganäs kommun
KS/2021/447
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Ståhl (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Barbara Struglics Bogs (KD)

Övriga närvarande

Gulistan Batak (plan- och bygglovschef)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Karl Rüter (exploateringschef)
Liridon Tetaj (planarkitekt)
Milma Rantamäki Danielsson (planarkitekt)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Alba Azemi (praktikant)

Sammanträdestid

kl 13:30-15:05

Paragrafer

§5

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/447

§5
ANSÖKAN OM PLANLÄGGNING FÖR TJÖRRÖD 1:3 (VID
ALMSBERG) I STRANDBADEN, HÖGANÄS KOMMUN
Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit från fastighetsägaren i september 2021.
Syftet med planansökan är att möjliggöra uppförandet av en detaljplan som medger bostäder. Tanken
är att kunna uppföra ett konceptboende där fokus ligger på människornas hälsa och välbefinnande.
Inom området önskar fastighetsägaren tillskapa mellan 80 – 100 tomter.
Fastigheten Tjörröd 1:3 är idag åkermark och utpekat som landsbygdsområde i kommunens
översiktsplan. Ansökan är således inte i enighet med kommunens översiktsplan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2022,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planutredning den 13 januari 2022.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
utskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå ansökan om planbesked.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25
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Ansökan om planläggning för Tjörröd 1:3 (vid Almsberg) i
Strandbaden, Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit från fastighetsägaren i september 2021.
Syftet med planansökan är att möjliggöra uppförandet av en detaljplan som medger bostäder. Tanken är
att kunna uppföra ett konceptboende där fokus ligger på människornas hälsa och välbefinnande. Inom
området önskar fastighetsägaren tillskapa mellan 80 – 100 tomter.
Fastigheten Tjörröd 1:3 är idag åkermark och utpekat som landsbygdsområde i kommunens översiktsplan.
Ansökan är således inte i enighet med kommunens översiktsplan.
Beslutsunderlag
Översiktsplan 2030
Planutredning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avslå ansökan om planbesked.

Jacob von Post
Plan- och bygglovschef
Liridon Tetaj
Planarkitekt

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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KS/2021/447

Planutredning för Tjörröd 1:3 (vid
Almsberg)
I Strandbaden
HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

2022-01-13
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PLANUTREDNING FÖR TJÖRRÖD 1:3 I STRANDBADEN

PLANANSÖKAN, SYFTE

Fastighetsägaren till Tjörröd 1:3 har inkommit 2021-09-15 till kommunen med ansökan
om planbesked.
Syftet med planansökan är att möjliggöra ett nischat bostadsområde där hälsa och
hållbarhet sätter prägel i området. Inom fastigheterna beräknas 80 – 100 bostäder kunna
tillskapas. Områd ska främja social hållbarhet genom att motverka mobbning och
utbrändhet i ett tidigt skede. Barn ska må bra med förskola där framtiden är inriktningen.
Människor som bosätter sig här är engagerade i sitt boende och sin hälsostatus. Området
ska öka kunskapen om medicinväxter och kryddor. Inom området ska det finnas
trädverkstad, metallverkstad och kök för de boende.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Aktuell fastighet, området

Området areal uppgår till ca 13,5 ha. Söder om det aktuella området ligger
återvinningscentralen, i väst finns ett villa område och i öst breder jordbrukslandksapet
ut sig. De aktuella fastigheterna utgörs idag av jordbruksmark.

Fastighetens utbredning
Området ligger ungefär 500 meter öster om väg 111. Närmsta busshållplats ligger ca 750
meter bort. Cykelvägnätet öster om väg 111 är i princip obefintlig.
Den närmsta matbutiken är Ica i Nyhamnsläge ca 2 km norr om utredningsområdet.
Outletområdet ligger ca 2,5 km söder om utredningsområdet.
Vatten- och avloppsledningar finns i det befintliga bostadsområdet i väster. Det finns
inga kända fornlämningar inom det berörda området. Däremot angränsar området till två
fyndplatser. En av fornlämningsområdena är lokaliserat strax norväst om
utredningsområdet och den andra ligger i nordostlig riktning från utredningsområdet.
Som tidigare påpekats, ligger området norr om en återvinningscentral vilket kan medföra
olägenheter i from av buller och föroreningar inom utredningsområdet. Ägare av
avfallsanläggningen är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)
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PLANUTREDNING FÖR TJÖRRÖD 1:3 I STRANDBADEN

Planer, förordnanden

Utvecklingsstrategi redogörs i kommunens övergripande översitksplan (2035). Varje
kommun ska ha en aktuell överisktsplan, som omfattar hela kommunen. En översiktsplan
är inte juridisktbindande. I översiktsplanen framkommer vägledande riktlinjer för hur
kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. En av strategierna är att utbyggnader ska
prioteras i de 5 serviceorter som pekas ut i översiktsplanen. Dessa är Höganäs, Viken,
Jonstorp, Nyhamnsläge och Lerberget. En annan planeringsinriktning är att bevara
odlingslandskapet mellan orterna. Fastigheten Tjörröd 1:3 är i överisktsplanen utpekat
som ”landsbygd” vilket innebär att kommunen inte avseer att exploatera i området inom
översiktsplanens aktualitet.

Utdrag ur översiktsplanen.
Området omfattas av riksintresse ”kustzon”. Skånes kustzonsområden innehåller
betydande natur, - kultur och rekreationsområde både i regionalt och nationellt
perspektiv. Kustzonen är även av största betydelse för den lokala och regionala
utvecklingen. Kuststräckan finns definierad i miljöbalkens 4 kapitel.

3
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PLANUTREDNING FÖR TJÖRRÖD 1:3 I STRANDBADEN

ANALYS AV FÖRESLAGEN PLAN

Kommunens långsiktiga planeringsstrategi framkommer i översitksplanen. En
översiktsplan är inte juridiskt bindande, trots det väger den tungt i bedömningar om
uppstart av nya detaljplaner. I överisktsplanen har ställningstagande och bedömningar
redan gjorts till varför kommunen bör koncentrera större utbyggnadsområde inom
serviceorterna.
Utredningsområdet är ett områder som inte pekas ut för exploatering. Detta för att
området dels inte ligger inom inom någon av de utpekade serviceorteran. Översiktsplanen
är tydlig med att värna om jordbruksmarken mellan kommunens olika orter. I detta fall
föreslås en utbredning innåt mot jordbrukslandskapet. Åkermarker i Höganäs klassas
inom kategorierna 6-7 eller 8-10 – jordar enligt Länsstyrelsen, vilket är bland rikets
högsta.
Att exploatera österut innebär en utbredning där det råder brist på cykelvägar och medför
längre avstånd till kollektivtrafiken. Handeln ligger ca 2-3 km från området vilket skulle
innebära ökad biltrafik från och till området också. Detta går emot intentionerna med
området profil som en hållbar stadsdel men också kommunens översiktsplan.

KONSEKVENSANALYS

Att planlägga fastigheten kommer öka trafiken markant på väg 111 som Trafikverket är
huvudman för. En sådanökning skulle även medföra ökad buller för bostäder längs med
väg 111 och Dannevangsvägen. Att bygga på fastigheten skulle även innebära att bra
jordbruksmark tas ur produktion.

BEDÖMNING MED MOTIVERING

Plan- och bygglovskontorets sammatagna bedömning är att avslå ansökan om
upprättande av ny detaljplan. En sådan exploatering går emot kommunens
långsiktiga strategi för utveckling av kommunen. Översiktsplanen är enbart några
år gammal och i den har bedömningar redan gjorts vart det ska bebyggas och
varför. Att bygga många bostäder på mark som är utpekat som landsbygd anses
därför inte förenligt med kommunens strategi.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att förfrågan om detaljplanering på fastigheten Tjörröd 1:3 avslås.

UPPLYSNING

Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2§ plan- och bygglagen (2010:900) inte överklagas.

4

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

Page 206 of 748

10
Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 39:2
(Välinge/Pervanovo) med flera, i Viken, Höganäs
kommun
KS/2018/310
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)
Anders Ståhl (M) ersätter Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Britt Strufve (M)
Barbara Struglics Bogs (KD)

Övriga närvarande

Gulistan Batak (plan- och bygglovschef)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Kaisa Diurson (planarkitekt)
Karl Rüter (exploateringschef)
Milma Rantamäki Danielsson (planarkitekt)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Alba Azemi (praktikant)

Sammanträdestid

kl 13:30-15:05

Paragrafer

§6

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01
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§6
ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 39:2
(VÄLINGE/PERVANOVO) MED FLERA, I VIKEN, HÖGANÄS
KOMMUN
Sammanfattning av ärendet
Den 21 oktober 2016 fick plan- och bygglovsavdelningen in en ansökan om planbesked för på- och
utbyggnad av Välinges befintliga byggnad på fastigheten Stubbarp 39:3. Kommunstyrelsen gav den 7
februari år 2017 plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för fastigheten
Stubbarp 39:3. Fastighetsägaren inkom den 11 april år 2017 med ett tillägg till ansökan om att också
bygga ut verksamhetsområde på fastigheten Stubbarp 39:2 för att kunna utveckla sin verksamhet
ytterligare. Plan- och bygglovsavdelningen har gjort bedömningen att det är lämpligt att utreda
planbeskedet i två separata planärenden. Den 7 juni år 2018 beslutades därför av kommunstyrelsen att
bevilja ansökan om planbesked för Stubbarp 39:2. Påbyggnaden av befintlig byggnad på fastighet
Stubbarp 39:3 kommer att utredas separat. Sedan beslutet den 7 juni år 2018 har Välinge/Pervanovo
även köpt de två fastigheterna norr om Stubbarp 39:2, men söder om väg 111, varför detaljplanen
också inkluderar dessa fastigheter.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. Pervanovo har för
avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, kontor, parkeringsplatser och
övernattningsmöjlighet. Planen syftar också till att värna de tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna
som ligger inom planområdet. I planen ingår även att möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och
fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av Prästavägen.
Under samrådstiden framkom att planen har betydande intresse för allmänheten och planförfarandet
ändras därför från standard förfarande till utökat förfarande.
Inför antagandet finns kvarstående erinringar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2022,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 13 januari 2022,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 13 januari 2022,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 13 januari 2022.
Ytterligare underlag i ärendet
WSP Samhällsbyggnad - PM Planeringsunderlag – geoteknik, den 30 juli 2020 samt 3 augusti 2020,
WSP Environmental Sverige – Inventering av groddjur i bevattningsdamm, den 18 juni 2019,
WSP Environmental Sverige – Riskbedömning, den 20 september 2019,
WSP Environmental Sverige – Översiktlig miljöteknisk markundersökning, den 3 augusti 2020 samt 1
oktober 2020,
Tyréns AB – Trafikutredning, den 14 april 2020.
Planprocessen
Samrådsförslag, upprättat den 7 maj 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 19 maj 2020,
§ 28,
Samråd genomfördes mellan den 1 juni och 28 juni 2020,
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Granskningsförslag, upprättat den 19 augusti 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 31
augusti 2020, § 50,
Granskning genomfördes mellan den 13 september – 3 oktober 2021,
Granskningsförslaget reviderat den 13 januari 2022,
Granskningsutlåtande, upprättat den 13 januari 2022.
Jäv
Gustaf Wingårdh (M) anmäler jäv och deltar varken i beslutet eller överläggningarna av ärendet.
Anders Ståhl (M) ersätter honom.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
utskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 13 januari 2022,
att kvarstående erinringar inte tillgodoses,
att anta detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera, i Viken, Höganäs kommun, upprättad den 13
januari 2022.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25
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Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 39:2
(Välinge/Pervanovo) med flera, i Viken, Höganäs
kommun
Sammanfattning av ärendet
Den 21 oktober år 2016 fick plan och bygglovsavdelningen in en ansökan om planbesked för på- och
utbyggnad av Välinges befintliga byggnad på fastigheten Stubbarp 39:3. Kommunstyrelsen gav den 7
februari år 2017 plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för fastigheten
Stubbarp 39:3. Fastighetsägaren inkom den 11 april år 2017 med ett tillägg till ansökan om att också bygga
ut verksamhetsområde på fastigheten Stubbarp 39:2 för att kunna utveckla sin verksamhet ytterligare.
Plan- och bygglovsavdelningen har gjort bedömningen att det är lämpligt att utreda planbeskedet i två
separata planärenden. Den 7 juni år 2018 beslutades därför av kommunstyrelsen att bevilja ansökan om
planbesked för Stubbarp 39:2. Påbyggnaden av befintlig byggnad på fastighet Stubbarp 39:3 kommer att
utredas separat. Sedan beslutet den 7 juni år 2018 har Välinge/Pervanovo även köpt de två fastigheterna
norr om Stubbarp 39:2, men söder om väg 111, varför detaljplanen också inkluderar dessa fastigheter.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. Pervanovo har för
avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, kontor, parkeringsplatser och
övernattningsmöjlighet. Planen syftar också till att värna de tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna
som ligger inom planområdet. I planen ingår även att möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och
fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av Prästavägen.
Under samrådstiden framkom att planen har betydande intresse för allmänheten och planförfarandet
ändras därför från standard förfarande till utökat förfarande.
Inför antagandet finns kvarstående erinringar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 13 januari 2022,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 13 januari 2022,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 13 januari 2022,
Ytterligare underlag i ärendet
WSP Samhällsbyggnad - PM Planeringsunderlag – geoteknik, den 30 juli 2020 samt 3 augusti 2020,
WSP Environmental Sverige – Inventering av groddjur i bevattningsdamm, den 18 juni 2019,
WSP Environmental Sverige – Riskbedömning, den 20 september 2019,
WSP Environmental Sverige – Översiktlig miljöteknisk markundersökning, den 3 augusti 2020 samt 1
oktober 2020,
Tyréns AB – Trafikutredning, den 14 april 2020.
Planprocessen
Samrådsförslag, upprättat den 7 maj 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 19 maj 2020, §
28,

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Samråd genomfördes mellan den 1 juni och 28 juni 2020,
Granskningsförslag, upprättat den 19 augusti 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 31
augusti 2020, § 50,
Granskning genomfördes mellan den 13 september – 3 oktober 2021,
Granskningsförslaget reviderat den 13 januari 2022,
Granskningsutlåtande, upprättat den 13 januari 2022.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 13 januari 2022,
att kvarstående erinringar inte tillgodoses,
att anta detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera, i Viken, Höganäs kommun, upprättad den 13 januari
2022.

Johan Lingebrant
t.f. Plan- och bygglovschef
Milma Rantamäki Danielsson
Planarkitekt

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. Pervanovo har för avsikt att utöka
sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, kontor, parkeringsplatser och övernattningsmöjlighet. Planen syftar
också till att värna de tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ligger inom planområdet. I planen ingår även att
möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av Prästavägen.
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Grundkartan är upprättad 2021-08-16 av Geodataavdelningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs, genom kopiering av digital primärkarta
framställd med fotogrammetrisk metod under år 1994, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i augusti år 2021.

DETALJPLAN FÖR

DEL AV STUBBARP 39:2 MED FLERA

Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs

VIKEN, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN
ANTAGANDE:
xxxx-xx-xx

/Anders Skoog, Höganäs 2021-08-16
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ANTAGANDEHANDLING

Gulistan Batak
Plan- och bygglovschef

UTÖKAT FÖRFARANDE

Milma Danielsson
Planarkitekt

KS/2018/310

PLANBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR DEL AV
STUBBARP 39:2 MED FLERA I VIKEN,
HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

Bild: Röd markering visar ungefärligt planområde.

ANTAGANDEHANDLING, 2022-01-13
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PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 39:2 MED FLERA

FÖRORD
OM DETALJPLAN

En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning.
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning.
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc),
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar
eller gångvägar över annans mark.
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras.
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan.

HANDLINGAR

PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV:

Plankarta
Planbeskrivning (denna handling)
Grundkarta
Fastighetsförteckning
BILDER

Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i
planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden
redovisas detta i bildtexten.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

I planarbetet har följande tjänstemän medverkat:
Milma Danielsson, planarkitekt och planförfattare
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef

2
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PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 39:2 MED FLERA

INLEDNING
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken.
Pervanovo har för avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet,
kontor, parkeringsplatser och övernattningsmöjlighet. Planen syftar också till att värna de
tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ligger inom planområdet. I planen ingår
även att möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och fastställa kommunens
huvudmannaskap över delar av Prästavägen.
Planförslaget innefattar bland annat:
x
x
x
x

Verksamhet innehållande lager, kontor och utvecklingsverksamhet
Tillfällig vistelse
Varsamhetsbestämmelser
Gata, gång- och cykelvägar

BAKGRUND

Den 21 oktober år 2016 fick Plan och bygglovsavdelningen in en ansökan om planbesked
för på- och utbyggnad av Välinges befintliga byggnad på fastigheten Stubbarp 39:3.
Kommunstyrelsen gav den 7 februari år 2017 plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag
att genomföra planprocess för fastigheten Stubbarp 39:3. Fastighetsägaren inkom den 11
april år 2017 med ett tillägg till ansökan om att också bygga ut verksamhetsområde på
fastigheten Stubbarp 39:2 för att kunna utveckla sin verksamhet ytterligare. Plan- och
bygglovsavdelningen har gjort bedömningen att det är lämpligt att utreda planbeskedet i
två separata planärenden. Den 7 juni år 2018 beslutades därför av kommunstyrelsen att
bevilja ansökan om planbesked för Stubbarp 39:2. Påbyggnaden av befintlig byggnad på
fastighet Stubbarp 39:3 kommer att utredas separat. Sedan beslutet den 7 juni år 2018 har
Välinge/Pervanovo även köpt de två fastigheterna norr om Stubbarp 39:2, men söder om
väg 111, varför detaljplanen också inkluderar dessa fastigheter.

PLANPROCESSEN

Under samrådstiden framkom att planen har betydande intresse för allmänheten och
planförfarandet ändras därför från standard förfarande till utökat förfarande. Det innebär
att förslaget ska kungöras, vilket kommer att ske för granskningsskedet. Planförslaget är
förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över den. Förslaget
anses inte medföra en betydande miljöpåverkan eller i övrigt av stor betydelse.
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen (2010:900).
SAMRÅD

Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsen planutskott sänds
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får
lämna synpunkter på förslaget. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget
presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter.
Efter samrådet bearbetas förslaget.

3
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PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 39:2 MED FLERA

GRANSKNING

Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare,
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter.
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges
också om och hur synpunkterna tillgodoses.
ANTAGANDE

Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige för antagande.
EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE

Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet om
antagande.
LAGA KRAFT

Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet om
antagande.
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PLANDATA
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING
Det aktuella planområdet är placerat i norra Viken, söder om väg 111 och väster om

Prästavägen. Planområdet omfattar cirka 120 000 m2.

Bild: Aktuellt planområdet (röd ring) i kommunen.

Bild: Aktuellt planområde (röd ring) i Vikens tätort.
5
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Det aktuella planområdet innefattas av fastigheterna Stubbarp 39:2 och Stubbarp 31:1.

Stubbarp 39:2 ägs av Pervanovo Invest AB. Stubbarp 31:1 ägs av Stubbarp Fastighets AB.
En liten del av Stubbarp 39:1 ingår också inom planområdet. Det är den del av
fastigheten som ligger på Prästvägen. Inom planområdet ingår också Stubbarp S:7 som är
en samfällighet. Kommunen har för avsikt att ta över den del som tillhör det kommunala
gatunätet. Även en del av kommunens fastighet Stubbarp 34:2 ingår i planområdet.

Bild: Planområdets markägoförhållande och relation till befintlig verksamhet och vägar.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035 vann laga kraft 2019-12-06. En

översiktsplan är inte juridiskt bindande. I översiktsplanen sägs bland annat, som berör
aktuellt planområdet:
x

att området ska användas till verksamhet. Bebyggelse sker på jordbruksmark,
men i anslutning till befintligt verksamhetsområde och med god koppling till väg
111, vilket gör det till ett effektivt nyttjande av marken.

Karta: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan

I den gällande översiktsplanen pekas också området ut som ett av två större
verksamhetsområden i kommunen som ska utvecklas.

Bild: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan.
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DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN
Stora delar av området är inte tidigare planlagda. Den södra delen av planområdet berörs

av två gällande detaljplaner. Totalt finns det fyra närliggande detaljplaner som redovisas
här nedan:

Bild: Röd markering visar ungefärligt planområde. Väster och söder om planområdet finns gällande detaljplaner som är markerade
i färg.

STUBBARP 39:3 MED FLERA (mörkgrön markering i kartan ovan)

Detaljplanen vann laga kraft 2013-03-11 och har genomförande tid till och med 2023-0311. Detaljplanen redovisar bland annat:
x
x

att kvartersmarken inom planområdet ska användas till lager, verksamhet,
industri, kontor och teknisk anläggning.
att den allmänna platsmarken inom området ska användas till naturområde och
lokalgata.

Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan Stubbarp 39:3 med flera.
8
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STUBBARP 39:2 MED FLERA (ljusgrön markering i kartan ovan)

Detaljplanen vann laga kraft 2007-07-18 och har genomförandetid till och med 2022-0718. Detaljplanen redovisar bland annat:
x
x

att kvartersmarken inom planområdet ska användas till lager, verksamhet,
industri, kontor och teknisk anläggning.
att den allmänna platsmarken inom området ska användas till natur, park och
lokalgata.

Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan Stubbarp 39:3.

FÖRSLAG TILL UTVIDGNING AV BYGGNADSPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 34:2 MED
MERA (orange markering i kartan ovan)

Detaljplanen vann laga kraft 1987-09-25. Det finns ingen genomförandetid kvar.
Detaljplanen redovisar bland annat:
x
x

att kvartersmarken inom planområdet ska användas till småindustri, bostäder för
småindustrins behov, småindustri samt i vissa fall bostäder och
transformatorstation.
att den allmänna platsmarken inom området ska användas till vägmark och park
eller plantering.

Den norra delen av planen som är parkmark samt en liten del av vägen i norr kommer att
ersättas av denna detaljplan.
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Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan Stubbarp 34:2 mm.

DETALJPLAN FÖR STUBBARP 34:8 MED FLERA (gul markering i kartan ovan)

Detaljplanen vann laga kraft 1999-10-28. Det finns ingen genomförandetid kvar.
Detaljplanen redovisar bland annat:
x att kvartersmarken inom planområdet ska användas till skola, bostäder, kontor
och tekniska anläggningar
x att den allmänna platsmarken inom området ska användas till lokalgata och park.
Delar av den norra delen som består av parkmark kommer att ersättas med denna
detaljplan.

Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan för Stubbarp 34:8 med flera.
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KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG
KULTURMILJÖPROGRAM

Kulturmiljöwebben antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17. I den är tre byggnader
markerade i grönt vilket innebär att de är kulturhistoriskt värdefulla och att
varsamhetsaspekten särskilt ska uppmärksammas. Det är ett välbevarat boningshus från
1920-talet med två komplement/ekonomibyggnader som är delar i en gårdsbildning. I
kulturmiljöwebben finns också två hus som är utpekade precis utanför planområdet. Det
är två byggnader i en före detta kontorspaviljong från år 1991. De är också markerade i
grönt vilket innebär att varsamhetsaspekten särskilt ska uppmärksammas

Bild: Kartutsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram. Röda ringen visar tre byggnader inom planområdet som är markerade i
grönt i kulturmiljöwebben.

NATURVÅRDSPLAN

Naturvårdsplan för Höganäs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-02-23 (§ 18)
och fungerar som en ”kunskapsbank” och ett planeringsunderlag för framtida
kommunala beslut som rör utnyttjandet av mark och vatten. I naturvårdsplanen är ett
område, Brännan 38:1, utpekat nära planområdet. Det finns två alternativ på
bevarandemål för Brännan 38:1. Det första är att plantera skog och utöka
Svanebäcksskogen till en tätortsnära skog. Det andra alternativa målet är att behålla delar
av marken som träda med lång omloppstid där markbearbetning sker sektionsvis.
Det bedöms ge blomrika gräsmarker vilket är bra för vildbin, humlor och fjärilar.
Planförslaget anses inte påverka dessa alternativ negativt.
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PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM

Det finns en parkeringsnorm för Höganäs kommun som är antagen av
kommunfullmäktige 2013-09-19. Den anger att behovstalet för bilplatser per 1000 m2
bruttoarea för lokalkategori industri och hantverk är 15 i normalvärde. Normalvärdet för
kontor per 1000m2 är 22. Det finns också en parkeringspolicy som tagits fram för att
definiera när och var det går att frångå parkeringsnormen. Exempelvis kan man frångå
normen när bostäderna ligger nära kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, service och
handel, om det finns bilpool, om parkering kan samnyttjas eller om det finns
kulturhistoriska värden som behöver skyddas.
DAGVATTENPOLICY

Höganäs kommun har en dagvattenpolicy från år 2014. Dagvattnet ska vara en positiv
resurs vid samhällsbyggandet och ett tilltalande inslag i omgivningen. Vid avledning av
dagvatten till recipient eller ledning som är känslig för ytterligare flödesbelastning, ska
flödet begränsas genom exempelvis fördröjning av dagvattnet. Vid avledning av dagvatten
till recipient, som är känslig för föroreningar eller närsalter ska dagvattnet renas på
lämpligt vis innan det når recipienten. Vid nybyggnation ska dagvattensystemen utformas
så att påverkan på den naturliga vattenbalansen i omgivningarna blir så liten som möjligt.
Om möjligt ska hårdgjorda ytor undvikas för att minska hastig dagvattenavrinning.
Dagvattenanläggningar ska utformas så att allvarliga skador på byggnad eller anläggning
på grund av uppdämning vid kraftiga regn undviks. Vid höjdsättning av nya områden ska
beaktas att i de fall dagvattensystemet är fullt belastat, bör dagvatten kunna avledas
ytledes från området. All byggnation ska förutsätta att dagvattnets uppdämningsnivå är
gatunivå. Med detta menas att dagvatten vid kraftiga regn tillåts stiga upp till gatans nivå.
Vid extrema situationer tillåts dagvatten även dämma upp över gatans nivå och ansamlas
på densamma under en kortare period.

RIKSINTRESSEN
KUSTZON

Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon enligt
4 kap miljöbalken.
Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3-5 kilometer brett bälte som är riksintresse för
kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och
tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av
riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även se till att
friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga
för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till
naturvårdsintressena. Det finns undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken miljöbalken
som lyder ”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.”
Riksintresset för kustzon anses inte påverkas av planförslaget. Detta eftersom att
bestämmelserna om områden som är av riksintresse inte utgör hinder för utveckling av
det lokala näringslivet. Planförslaget innebär en utveckling av det lokala näringslivet och
är en utveckling av befintlig tätort, vilket är i enlighet undantagsbestämmelser i 4 kap. 1 §,
sista stycket miljöbalken.
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Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse kustzon.
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OMRÅDET IDAG

Området ligger i norra delarna av Viken, precis söder om väg 111. Prästavägen leder in till
Vikens samhälle från väg 111. På den östra sidan om Prästavägen finns i dag ett
verksamhetsområde. Planområdet ligger på den västra sidan av Prästavägen, området idag
är privatägt och består till största del av jordbruksmark. I den nordvästra delen av
planområdet finns en bevattningsdamm som inte längre är i bruk. Den nordöstra delen,
Stubbarp 31:1, består till stor del av en gårdsbebyggelse där tre av byggnaderna är
utpekade i kulturmiljöwebben. Den södra delen av planområdet består av jordbruksmark.
Det finns också ett dagvattendike i södra och sydvästra delen av planområdet. Ungefär i
mitten av området finns idag en markväg som förbinder Brännans byaväg med
Prästavägen.

LANDSKAPSBILD
LANDSKAPSBILD, VEGETATION, TOPOGRAFI

Planområdet är en del av det öppna landskapet mellan Viken och Lerberget. Västerut
finns den befintliga industrin och i öst är det öppet ut mot havet. Söderut finns Vikens
samhälle och norrut ligger väg 111 som är en barriär ut mot landsbygden och det öppna
landskapet. Idag består stora delar av planområdet av åker som ligger i träda, insådd med
gräsvall. Marken i planområdet är relativt plan med en marknivå cirka 6-7 meter över
havet. I det nordöstra hörnet kring befintlig bebyggelse är marken strax över 7 meter.

Bild: Foto taget från markvägen söderut.

GEOLOGI

Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) jordartskarta består planområdet av
morän, moränlera, sand samt ett tunt jordtäcke över sedimentär berggrund. En
geoteknisk undersökning har genomförts av WSP Sverige AB. Först gjordes en
Markteknisk undersökningsrapport – geoteknik den 30 juli 2020 (se bilaga 1a) som sedan
sammanfattades i ett PM planeringsunderlag, geoteknik den 3 augusti 2020 (se bilaga 1b).
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Undersökningen visar att de geotekniska förhållandena för planerad bebyggelse är relativt
god inom området. Generellt påträffades under varierande mäktighet fyllning, sand och
lermorän som troligen underlagras av sedimentärt berg. Det bedöms att grundläggning
generellt kan ske utan särskilda förstärkningsåtgärder.
DJURLIV

Det har gjorts en inventering av bevattningsdammen som enligt planförslaget ska fyllas
igen. Syftet med inventeringen var att bedöma om bevattningsdammen utför en lämplig
miljö för reproduktion av större vattensalamander och/eller åkergroda, eftersom dessa
arter är fridlysta enligt § 4 Artskyddsförordningen. Även fynd av andra groddjursarter
presenteras samt när de nyttjar bevattningsdammen för reproduktion och yngelutveckling
(se bilaga 2). Sammantaget bedöms bevattningsdammen inte utgöra en miljö för
reproduktion av groddjur fridlysta enligt § 4 Artskyddsförordningen, vilket innebär att
dammen får fyllas igen. Det finns dock andra groddjur som är fridlysta enligt § 6
Artskyddsförordningen i bevattningsdammen. Det innebär att inga grävningsarbeten i
vatten får utföras under perioden mars till oktober för att undvika påverkan på några
groddjur som kan uppehålla sig i bevattningsdammen.
FORNLÄMNINGAR

Inga registrerade fornlämningar finns inom eller i anslutning till föreslaget planområde.
Eftersom det handlar om en yta som är större en ett hektar ska samråd med länsstyrelsen
ske kring fornlämningar. Exploatören har den 17 november 2020 skickat in en ansökan
om begäran om samråd med länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturminneslagen.

BEBYGGELSE

På fastigheten Stubbarp 31:1 finns tre byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla, vilka
ingår i en gårdsbildning. Byggnaden längst i söder är ett välbevarat boningshus i 20-tals
klassicism. Volym, fasadmaterial, fönster, dörrar, taktäckning och skorsten är särskilt
välbevarade. Den östra byggnaden är en komplement-/ekonomibyggnad i traditionell
byggnadsstil. Ladan är formad som ett L och är delvis ombyggd till kontor.
Karaktärsdragen vad det gäller volym och fasadmaterial är särskilt välbevarade. Den
västra byggnaden är ett boningshus i traditionell byggnadsstil. Volym, fasadmaterial,
dörrar och fönster är särskilt välbevarade. På fastigheten finns ytterligare två mindre
byggnader som inte har något kulturhistoriskt värde. I övrigt finns ingen bebyggelse inom
planområdet.

Bild: Den södra byggnaden och delar av den L-formade komplement-/ekonomibyggnaden till höger.
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Bild: Till Vänster: Det västra boningshuset. Till Höger: Den östra byggnaden, L-formad komplement-/ekonomibyggnad

ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE

I Viken finns god tillgång till service. Det finns matbutik, skola (f-9), bibliotek och
vårdcentral. Det finns flera arbetsplatser i Viken, däribland Välinge som bedriver en
golvfabrik precis öster om planområdet.

TRAFIK

BILTRAFIK

Planområdet ansluter till Prästavägen som är en viktig genomfartsled mellan Vikens
centrala delar och väg 111. Prästavägen är en kommunal väg med två körfält och en
vägbredd på 6 meter och hastighetsbegränsningen 70 km/tim förbi planområdet.
Kommunen utreder möjligheten att sänka hastigheten till 50 km/tim förbi planområdet.
Från norr nås planområdet via trafikplats Stubbarp på väg 111. Väg 111 är en statlig
genomfartsled av regional betydelse som sammanbinder Viken med bland annat Höganäs
i norr och Helsingborg i söder. Fortsätter man längs Prästavägen norrut når man väg 112
som går mellan Höganäs och E6. Utmed väg 111 är trafikflödet cirka 8000 fordon per
dygn. Utmed Prästavägen är flödet cirka 2500 fordon per dygn.
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Det finns ingen gång- och cykelväg i direkt anslutning till planområdet. Det finns dock
cykelväg längre norrut och söderut utmed Prästavägen. Förbi trafikplatsen på väg 111 är
gång- och cykeltrafiken separerad från motortrafiken med ett räcke. Sett till Prästavägens
gatubredd och smala vägrenar råder det i dagsläget inga goda förhållanden för gång- och
cykeltrafikanter som trafikerar sträckan.
KOLLEKTIVTRAFIK

Svanebäck Musselvägen är den busshållplats som ligger närmst, ungefär 900 meter från
planområdet. Där trafikerar regionbuss 220 mellan Höganäs och Helsingborg via
Lerberget, Viken, Domsten och Laröd med god turtäthet. Busslinjen trafikerar sträckan
Höganäs-Helsingborg med cirka 80 turer i vardera riktningen under vardagsdygnet.
Under vardagsmorgnar, cirka klockan 7-8, och på vardagseftermiddagen, cirka klockan
14-18, går bussen vart tionde minut, i övrigt går bussen i kvartstrafik. Generellt sett så är
frekvensen något bättre till Höganäs än till Helsingborg.
UTFARTER

Det finns två trevägskorsningar på Prästavägen på sträckan förbi planområdet. Den norra
korsningen ansluter till en markväg som kopplar Brännans byaväg med Prästavägen. Den
16
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södra korsningen ansluter till Välinges befintliga verksamhet. De båda korsningarna är
reglerade med väjningsplikt och avståndet mellan dessa är cirka 140 meter.
GATURUMMEN

Gaturummet består av en landsväg med en smal vägren där ytor för oskyddade trafikanter
saknas.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN OCH AVLOPP (SPILLVATTEN)

Fastigheten Stubbarp 31:1 tillhör kommunens verksamhetsområde för vatten. Fastigheten
Stubbarp 39:2 tillhör däremot inte kommunens verksamhetsområde för vatten. Det finns
dock möjlighet för anslutning av vatten utmed Brännans byaväg. Stubbarp 31:1 har ett
enskilt avlopp. Ingen del av planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde
för spillvatten.
Kommunen planerar för en överföringsledning för vatten och spillvatten som kommer
att passera planområdet. Den kommer att grävas ner utmed väg 111.
DAGVATTENHANTERING

Det finns ett befintligt öppet dagvattendike i den södra delen av planområdet, som även
fortsätter utmed Brännans byaväg i den sydvästra delen av planområdet.
EL, FIBER OCH VÄRME

Det finns en kabel norr om planområdet där verksamheten kan kopplas till elnätet. Det
finns också möjlighet att koppla in fiber. Det finns ingen fjärrvärme i området.
ÖVRIGA LEDNINGAR

Det finns ett servitut för en jordvärmeslinga som går utmed delar av markvägen inom
planområdet. Det finns också en distributionsledning för natur- och biogas inom
planområdet.

HÄLSA, SÄKERHET

BULLER PLANOMRÅDET

Det har gjorts översiktliga bullerberäkningar med mycket förenklade
vägelementindelningar för planerade byggnader som skulle inrymma kontorsverksamhet.
Bullersituationen har studerats för två slumpmässigt valda punkter.
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Indata:
trafikmängder

hastighet

fasad mot väg 111
punkt A

8000 f/d

fasad mot Prästavägen
punkt B

2500 f/d

100 km/h

avstånd från
vägmitt
50 m

trafikmängder
prognos
13000 f/d

70 km/h

20 m

3900 f/d

Vid beräkningspunkterna är marken något kuperad. Detta gör att platsen är svår att
definiera höjdmässigt. Beräkningen tar hänsyn till denna komplikation på ett mycket
förenklat och översiktligt sätt.
Resultat:
idag
ekvivalentnivå

prognos
ekvivalentnivå

Punkt A

bottenvåning
våning 4

59 dBA
66 dBA

61 dBA
68 dBA

Punkt B

bottenvåning
våning 4

56 dBA
59 dBA

60 dBA
63 dBA

I programmet finns det tre olika valmöjligheter när det gäller beräkning av maximala
ljudnivåer. Eftersom det för kontorsverksamheter inte finns riktvärden varken för
maximal nivå inomhus eller ekvivalentnivå utomhus är det inte avgörande vilken
beräkningsmodell som används. De aktuella beräkningarna har gjorts med ”max 5%
överskridande per dygn”. Det generella riktvärdet för kontorsverksamhet är högst 40
dBA ekvivalent ljudnivå inomhus. Det innebär att byggnadens fasad måste dämpa ljudet
med cirka 28 dBA (68 dBA ute minus 40 dBA inne) vilket är en vanlig isoleringsnivå.
Kontorsbyggnader kan även innehålla andra rum där ljudkraven enligt Svensk standard är
högre beroende på verksamhetens ändamål. Detta kan kontrolleras när byggnadens
planlösningar är klara. De exakta bullernivåerna och kraven på åtgärder följs upp vid
bygglovsprövningen.
BULLER VID BEFINTLIGT BOSTADSHUS PÅ STUBBARP 39:1

Bullernivåerna vid fastighet Stubbarp 39:1 som ligger öster om planområdet och norr om
nya områdets anslutningsväg kommer att påverkas av trafikbuller från planerad
exploatering. Bostadshuset är placerat cirka 8 meter från Prästavägen. Denna fastighet
ligger inom ej detaljplanelagt område, vilket innebär att det inte finns några beslutade
bullerbestämmelser. För bostadshuset har beviljats bygglov år 1985 och det antas att
bostaden blev färdigställd strax därefter. I handlingarna som rör bygglovet hänvisas till
Svensk Byggnorm från 1980 (SBN 80) som innehåller regler, råd, föreskrifter och
bestämmelser om planering och byggande. Enligt kapitel 34 ”Ljudklimat” i SBN 80 ställs
krav på ljudklimat vid nybyggnad enligt följande: ”Byggnader som innehåller rum där personer
stadigvarande vistas skall utformas och anordnas med hänsyn till utomhus förekommande
störningskällor.” Denna föreskrift bedöms vara uppfylld, då enligt dokumentation från
18
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bygglovsansökan (se bilder nedan) konstateras att bostaden är planerad så att rum för
sömn och vila är placerade på avstånd från Prästavägen medan de andra funktionerna är
placerade närmast vägen. Det kan då göras bedömningen att bostadshuset är planerat
med hänsyn till störningskällor från vägtrafiken. Mycket översiktliga och förenklade
bullerberäkningar har genomförts i två punkter. Punkt 1 är placerad vid fasad närmast
Prästavägen, 11 meter från vägmitt. Punkten 2 är placerad vid fasad mot norr där rum för
sömn och vila finns, 22 meter från vägmitt.

Bild: Bostadshusets planlösning.
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I beräkningarna har enbart buller från vägtrafiken beaktats. Resultaten från de översiktliga
beräkningarna framgår av tabell nedan:
mottagarhöjd

nuläge

prognos på kort sikt
prognos 2040
enl planförslaget och
verksamhet i full gång
ekvivalent nivå vid fasad, frifältsvärde

punkt 1

bottenvåning

62 dBA

66 dBA

67 dBA

punkt 2

bottenvåning

54 dBA

57 dBA

58 dBA

övervåning

56 dBA

60 dBA

60 dBA

Bullernivåerna i nuläge beräknas ligga på ca 62 dBA vid fasad närmst Prästavägen (punkt
1). Efter exploatering enligt planförslaget och med verksamhet i full gång beräknas
bullernivåerna ligga på cirka 66 dBA. Prognos år 2040 beräknas bullernivåerna ligga på
cirka 67 dBA. Bullernivåerna vid fasad i en punkt placerad på längre avstånd från
Prästavägen och inom ett mindre exponeringsområde (punkt 2) beräknas ligga cirka 6-8
decibel lägre.
Som riktvärde är det Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägtrafik vid befintliga
bostäder som bör tillämpas. Riktvärdet som gäller här är värdet för ”äldre befintlig miljö”,
det vill säga bostäder byggda före 1997. Riktvärdet för utomhusnivå vid fasad som
föreslås av Naturvårdsverket för att avgöra när skyddsåtgärder eller andra
försiktighetsmått behöver övervägas är 65 dBA ekvivalent nivå.
De beräknade bullernivåerna vid fasad närmast Prästavägen för prognos på kort sikt och
prognos 2040 överskrider Naturvårdsverkets riktvärde, utifrån den trafikmängd och
hastighet som har antagits i bullerberäkningen. Vid en punkt på längre avstånd från vägen
beräknas bullernivåerna ligga under riktvärdet.
Trafikmängden som alstras av tillkommande verksamhet inom Stubbarp 39:2 med flera
beror på och påverkas av verksamheternas inriktning och omfattning, men dessa är inte
bestämda ännu. Mindre omfattande verksamheter medför lägre trafikalstring vilket i sin
tur ger upphov till lägre bullernivåer. Mer exakt information om framtida verksamheter
och förväntad trafikalstring kan erhållas först i samband med bygglovsprövningen när
byggnadernas planlösningar är klara. Bullersituationen och eventuella krav på åtgärder
måste därför följas upp och beskrivas på nytt och mer detaljerat utifrån redovisade
handlingar i samband med bygglovsprövningen.
Lägre fordonshastighet ger upphov till lägre bullernivåer. Vid en sänkning av hastigheten
på Prästavägen förbi Stubbarp 39:1 från 70 km/h till 50 km/h beräknas den ekvivalenta
ljudnivån vid fasad minska med cirka 4 decibel. Detta innebär att bullernivån beräknas
ligga under 65 dBA och därmed underskrida riktvärdet.
FARLIGT GODS

Norr om planområdet löper väg 111, som är en primär transportled för farligt gods. En
konsult, WSP Sverige AB, har tagit fram en riskbedömning för att utreda lämpligheten
med planerad markanvändning utifrån riskpåverkan (se bilaga 3). Syftet med
riskbedömningen är att uppfylla Plan- och bygglagens krav på lämplig markanvändning
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med hänsyn till risk samt länsstyrelsens krav på beaktande av riskhanteringsprocessen vid
markanvändning intill farligt gods-led.
Beräknad individrisk indikerar att risknivån är acceptabel om rimliga åtgärder vidtas upp
till 27 meter från väg 111. Vidare visar beräknad samhällsrisk för planområdet att
risknivån är acceptabel. Utifrån detta rekommenderar WSP följande markanvändning
samt riskreducerande åtgärder utifrån beräknad risknivå samt RIKTSAMs vägledning:
Rekommenderad markanvändning längs väg 111:
x

x

Inom 0 – 27 meter från vägkanten: ytparkering eller annan
bebyggelsefri markanvändning som ej uppmuntrar till
stadigvarande vistelse. Bebyggelse om skyddsåtgärder vidtas i
form av byggnadstekniskt brandskydd.
Bortom 27 meter: all typ av markanvändning.

Utöver anpassad markanvändning utifrån avstånd till väg 111 rekommenderas följande
åtgärder:
x
x

Utrymning från byggnaden ska vara möjlig i riktning bort från riskkällan.
Utformande av ytterväggar mellan 0 - 27 meter från transportleden och som
vetter mot vägen, i lägst brandteknisk klass EI 30 och fönster i lägst klass EW 30.

BEFINTLIG VERKSAMHETSUTÖVNING

Det finns idag ingen verksamhet inom planområdet. På andra sidan Prästavägen, utanför
planområdet, finns Välinges golvfabrik som är en anmälningspliktig verksamhet
MARKFÖRORENINGAR

Utmed den östra sidan av planområdet är Prästavägen utpekad som en markförorening.
Den norra delen är sanerad från stenkolstjära i asfalt medan den södra delen är en
potentiell förorening av eventuell stenkolstjära i asfalt. Det finns också en punkt i det
nordvästra hörnet av planområdet. Det är en konstaterad markförorening från en rest av
en bullervall.

Bild: Karta över området, orange markering visar markföroreningar i planområdet.
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Inom planområdet finns ytor som har använts till annat än enbart odling. Dessa områden
har noterats vid granskning av historiska kartor och flygfoton. Ett historiskt flygfoto från
år 1955 kunde visa att det finns en märgelgrav (cirka 7x7 meter) i södra delen av
planområdet. I flygfoto från 1975 är märgelgraven tillsynes igenfylld.

Bild: Flygfoto från 1955–1967 visar placering av märgelgrav.

Det har därför gjorts en översiktlig miljöteknisk markundersökning för att få klarhet i om
marken i nuläget lämpar sig för ”mindre känslig markanvändning” (MKM) enligt
Naturvårdsverkets riktlinjer. WSP Sverige AB gjorde en första undersökning Översiktlig
miljöteknisk markundersökning den 3 augusti år 2020 (se bilaga 4a). I den framkom det att en
utav provpunkterna behövde åtgärdas. För att kunna avgränsa föroreningen utbredning
behövdes en djupare utredning, vilken genomfördes av WSP Sverige AB och
presenterades i en rapport den 1 oktober 2020 (se bilaga 4b).

Bild: Bilden visar var proverna har tagits. De röda rutorna visar att det finns föroreningar över riktvärdena för MKM.
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Totalt skickades 17 jordprover in för ackrediterad analys på laboratorium. Av dessa prov
uppvisade fyra prov (20W03 samt 20W13-15) halter av bly, koppar, zink och alifater
>C16-C35 över MKM. Grundvattenanalyserna visade på förekomst av föroreningar, men
i halter som bedöms vara låga till måttliga i jämförelse med tillämpbara rikt- och
gränsvärden. Utifrån den utförda undersökningen bedöms det förelägga ett åtgärdsbehov
av ytlig jord inom uppställningsytan inom enhetsrutorna 20W03 samt 20W13-15 på grund
av påträffade halter av tungmetaller och alifater >C16-35 klart över MKM (upp till 8,5
gånger riktvärdet). Källan till påvisad förorening bedöms vara fyllnadsmassor med
innehåll av tegel, metallskrot, aska, kol glas med mera samt eldning och uppställning på
markytan. Påträffade föroreningar inom uppställningsytan bedöms vara avgränsade i plan
inom ett område av cirka 1600 m2. Utanför detta område består markytan av sandig mull
och/eller bärlager utan inslag av tegel, aska med mera. Föroreningens mäktighet bedöms
vara cirka 0,5 meter utifrån fältnoteringar vid skruvborrning i 20W03. Någon avgränsning
i djupled har dock inte genomförts i andra delar av uppställningsytan inom enhetsrutorna
och den samlade volymen blir därför en mycket grov uppskattning. Fältintryck tyder dock
på att högst halter av förorening finns ytligt i fyllningen cirka 0–0,2 meter under
markytan, vilket kan vara rimligt utifrån antagandet att föroreningarna till stor del har sitt
ursprung från hantering av rivningsmassor, eldning med mera i markytan. Föroreningarna
behöver schaktas bort före markarbeten påbörjas för nybyggnation på platsen.
RADON

Höganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Radonmätning för
inom det specifika planområdet har inte genomförts.
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SAMMANFATTNING

Den framtida markanvändningen omfattar verksamhetsområde, tillfällig vistelse, kontor
och parkering på kvartersmark samt park med cykelväg och dagvattenhantering på allmän
plats. Även delar av Prästavägen kommer att omfattas av allmän platsmark och gata.
Inom kvartersmarken finns i dag tre byggnader som kommer att skyddas med
varsamhetsbestämmelser. Förslaget följer översiktsplanens intentioner, eftersom den
pekar ut området som verksamhetsområde.

Bild: Skiss från Pervanovo på föreslagen bebyggelse.

FÖRESLAGEN STRUKTUR, BEBYGGELSE
VERKSAMHETER

Inom kvartersmarken kommer Pervanovo utveckla sin verksamhet. Idag bedriver
Pervanovo/Välinge en golvfabrik på den västra sidan om Prästavägen, men behöver
lokaler för lager, kontor och viss utvecklingsverksamhet i form av prototyptillverkning.
Det är en ytkrävande verksamhet som har begränsad omgivningspåverkan. Dessa delar av
planområdet kommer därför att få planbestämmelse Z, vilket betyder verksamheter. I den
södra delen av planområdet avser företaget att uppföra utvecklingsverksamhet med en
bruttoarea på cirka 18 160 m2. Den placeras i den södra delen då det fungerar bäst utifrån
logistiska skäl. I den norra delen avser företaget att använda 17 700 m2 bruttoarea till lager
samt 760 m2 bruttoarea till kontor. Totalt möjliggörs 37 000 m2 bruttoarea för verksamhet
24
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i området. I den sydöstra delen av området möjliggörs också en kontorsdel för 5500 m2
bruttoarea. Kontorsdelen tillåts i plankartan att bli max 20 meter hög (totalhöjd) inom en
byggnadsarea på max 1100 m2. Övrig bebyggelse har en maximal nockhöjd på 10 meter.
Totalt möjliggörs 42 500 m2 bruttoarea inom användningsområde Z. I plankartan finns
en bestämmelse om att källare inte får finnas (b1). Detta eftersom källare inte är lämpligt
då grundvattennivåerna är relativt höga i området.
I den nordöstra delen finns tre byggnader som får varsamhetsbestämmelser. Utav dessa
kommer den södra byggnaden att fungera som tillfällig övernattning för besökare till
företaget och kommer därför att få planbestämmelse O, tillfällig vistelse. Byggnaden tillåts
byggas till österut och västerut med max 100 m2 byggnadsarea på vardera sida (e1) och
max 5,5 meter nockhöjd. I övrigt får användningsområde O endast förses med
komplementbyggnad.
Riskbedömningen visar att byggnaderna kan placeras med ett avstånd av 27 meter från
vägkanten. Trafikverket vill ha ett utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter från väg 111
för framtida utveckling av vägen eller trafikplatsen. Marken mellan vägkanten på väg 111
och 30 meter in på planområdet får därför inte förses med byggnad. Riskbedömningen
visar att utrymning från byggnaderna ska vara möjlig i riktning bort från riskkällan. Detta
regleras med en m-bestämmelse (m1) på plankartan.
För att säkerställa att ljud från verksamheten inte stör skola och närliggande bostäder
finns en egenskapsbestämmelse i plankartan som reglerar att bullerkällor, såsom
ventilationsaggregat och kompressorer, ska placeras så att ljudet riktas bort från skola och
närliggande bostäder (m2).
På den nordvästra sidan ligger det VA-ledningar, varför marken inte får förses med
byggnad. I den sydvästra sidan finns ett dagvattendike varför bebyggelsen inte ska
placeras för nära. I den östra- och södra delen får marken inte bebyggas för att säkerställa
att det finns plats för parkering för både bil och cykel.
Inom området finns en förorening som måste åtgärdas. I plankartan finns därför reglerat
att startbesked inte får ges för byggnad förrän markförorening åtgärdats. Detta gäller
inom området som är markerat med a1. Inom området finns också en bevattningsdamm
som inte får fyllas igen under den tid då det finns fridlysta arter enligt § 6
Artskyddsförordningen i dammen. Därför finns en administrativ bestämmelse om att
marklov inte får ges för ifyllnad av bevattningsdamm mellan mars och oktober (a2).
För att säkerställa att ljus eller andra olägenheter inte stör närliggande bostäder så har en
planbestämmelse om vall för insynsskydd (m4) lagts till i plankartan i den nordvästra
delen.

Bild: Pervanovos skisser för området, fasad mot öster.
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Bild: Pervanovos skisser på planområdet, vy söderifrån.

Bild: Pervanovos skisser på planområdet, vy från nordväst.

Bild: Pervanovos skisser på planområdet, vy västerifrån.
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Pervanovos skisser på planområdet, vy från Solrosvägen.

KULTURHISTORISK BEBYGGELSE

Tre av de befintliga byggnaderna utgör sådana särskilt värdefulla byggnader som avses i 2
kap 6 § PBL (2010:900), det vill säga byggnader som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett
bebyggelseområde av denna karaktär. Gårdsbebyggelsen som helhet är bevarandevärd,
främst är det placering, volym, fasadmaterial samt dörr- och fönstersättning som är viktig.
Eftersom att placeringen är viktig har samtliga tre byggnader fått rivningsförbud. Gården
samt området runt gårdsbyggnaderna får heller inte förses med byggnad. De tre
byggnaderna har också fått varsamhetsbestämmelser kring volym och fasadmaterial. Den
västra byggnaden har även fått varsamhetsbestämmelser kring fönster som ska bibehållas
till sin utformning samt dörrar som ska vara lika ursprungliga. Den södra byggnadens
helhetsintryck innefattande vägg-, takmaterial, dörrar, fönster och skorsten är
bevarandevärda. Den södra byggnaden har därför även fått varsamhetsbestämmelser för
taktäckning som ska vara av tegel och att skorsten ska bibehållas. Förslaget följer
kulturmiljöwebbens rekommendationer.
HÅLLBART BYGGANDE

Höganäs kommun är positiv till placering av solceller på tak för att underhålla byggnader
med värme samt användningen av gröna tak inom området.

FÖRESLAGEN NATUR, REKREATION

Inom planområdet kommer det att bli allmän platsmark i det område som är utpekat som
PARK. Parken kommer att innehålla till största delen dagvattenhantering. Befintligt
dagvattendike kommer att breddas för att kunna klara av större regnmängder på grund av
att tidigare jordbruksmark nu blir hårdgjord yta och inte längre har samma förmåga att
infiltrera regnvatten. Dagvattnet kommer också att skapa ett mervärde för natur och
rekreation. Längst ner i söder kommer det också att bli en cykelväg som kopplar samman
Solrosvägen med Prästavägen. Det kommer även att skapas en cykelväg utmed
Prästavägen som kommer att koppla samman befintlig cykelväg söder och norr om
planområdet.
I den södra och västra delen av verksamhetsområdet finns en egenskapsbestämmelse för
kvartersmark som reglerar att marken ska planteras med trädridå (n1). Detta för att
säkerställa att exploatören ska plantera träd mellan byggnaden och den nya föreslagna
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gemensamhetsanläggningen för markvägen som binder samman Brännans Byaväg med
Prästavägen.

FÖRESLAGEN TRAFIK, VÄGSTRUKTUR

Tyréns AB har den 14 april 2020 gjort en trafikutredning för att utreda vad som är en
lämplig utformning av anslutning till det nya verksamhetsområdet. De har också utrett
vilken påverkan planförslaget har på det allmänna gatunätet (se bilaga 5).
ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR

Anslutningen till det nya området ska samordnas med den befintliga anslutningen på östra
sidan i en fyrvägskorsning. Den befintliga anslutningen längre norrut utgår och en ny
markväg byggs söder om det planerade verksamhetsområdet, vilken ansluter till
Prästavägen via den nya fyrvägskorsningen. Framkomligheten i fyrvägskorsningen har
beräknats med hjälp av beräkningsprogrammet Capcal och det kan konstateras att det inte
förväntas bli några framkomlighetsproblem i korsningen. Korsningen har även prövats
genom att exempelvis lägga på tung trafik i båda anslutningarna, dels riktade ut mot
Prästavägen, dels tvärs korsningen. Beräkningarna visar att det finns utrymme för
betydligt mer trafik i korsningen innan kapaciteten överskrids. De båda
rampanslutningarna till väg 111 har också kapacitetsberäknats för prognosåret 2055 med
trafiktillskott från planområdet. Även här visar beräkningarna att det finns utrymme för
mer trafik i korsningarna i trafikplatsen innan kapaciteten överskrids. Den planerade
fyrvägskorsningen ligger i ett öppet landskap med god sikt och körhastigheterna är
anpassade till gällande hastighetsgräns, 70 km/tim, vilket medför att möjligheten att på ett
trafiksäkert sätt korsa vägen är god. I planförslaget föreslås ett utfartsförbud för att
reglera så att korsningen hamnar på den plats som trafikutredningen föreslagit. Några
andra anslutningar ut till Prästavägen ska inte förekomma. Vid den planerade
fyrvägskorningen har Prästavägen idag en markhöjd över nollplanet på 7,12 meter.
Detaljplanen ska anpassas till gatans höjd, varför gata har fått en egenskapsbestämmelse
för markens höjd över nollplanet på 7,12 meter.
I plankartan finns också en planbestämmelse (m3) som innebär att vid behov ska
bländskydd mot ljusstörningar uppföras mot väg 111. Detta för att Pervanovos interna
vägar i området inte ska störa trafikanter på väg 111.
BILTRAFIK

Trafikalstring har räknats ut med två alternativ. I det första alternativet har beräkningen
baserats på det antal anställda som Pervanovo angivit samt med hjälp av Trafikverkets
alstringsverktyg för eventuell framtida kontorsverksamhet. För att säkra att en utbyggnad
av planområdet inte riskerar att medföra konsekvenser som kräver särskilda åtgärder,
exempelvis om en annan verksamhet etablerar sig på fastigheten eller att Pervanovo
planerade verksamhet medför betydligt fler anställda, har beräkningar av trafikalstring
även gjorts med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg. Detta utgör alternativ 2. I
alternativ 1 beräknas den tillkommande verksamheten, baserat på uppgifter om antalet
anställda och eventuella framtida kontorsytor, alstra ett trafiktillskott på 2130
fordon/dygn, varav ca 9% tunga fordon. Trafiktillskottet från utbyggnaden beräknas inte
medföra några framkomlighetsproblem i anslutningen till Prästavägen eller i trafikplats
Stubbarp. Inte heller bedöms tillskottet medföra någon inverkan på trafiksäkerheten. I
alternativ 2 beräknas planområdet alstra drygt 2700 fordon/dygn. Inte heller i detta
alternativ förväntas utbyggnaden medföra några framkomlighets- eller
trafiksäkerhetsproblem i anslutningen till Prästavägen eller i trafikplats Stubbarp.
Dagligen kommer 20 tunga transporter ske tvärs Prästavägen, från den befintliga
anläggningen på östra sidan av vägen till det planerade lagret på västra sidan av vägen.
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Kapacitetsberäkningarna visar att dessa kan ske i plan, via korsningen på Prästavägen,
utan att framkomligheten påverkas negativt. Sikten är god i korsningspunkten varför
bedömningen är att trafiksäkerheten för den korsande trafiken såväl som för den
genomgående trafiken på Prästavägen är god. Oavsett vilken verksamhet som kommer att
etablera sig inom planområdet kan slutsatsen dras att de trafikmässiga konsekvenserna är
hanterbara och att inga särskilda åtgärder krävs.
Planförslaget innebär att kommunen tar över den samfällighet som finns idag utmed
Prästavägen. Detta eftersom att kommunen ska vara huvudman för de delar av
Prästavägen som inte är statliga.
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Ny gång- och cykelväg utmed västra sidan av Prästavägen ska anläggas. Denna kopplas till
befintlig gång- och cykelväg över väg 111 vid trafikplats Stubbarp i norr samt till befintlig
gång- och cykelväg söder om planområdet. I den södra delen av planområdet anläggs
också en cykelväg som kopplar samman Solrosvägen med Prästavägen, på plankartan
illustrerad med streckad linje. Utbyggnaden av gång- och cykelvägarna ökar markant såväl
framkomlighet som trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter utmed Prästavägen. Gångoch cykelvägen kan också bidra till att fler anställda inom planområdet väljer att gå, cykla
eller åka kollektivt till arbetet.
Välinge/Pervanovo kommer att ha verksamheter på båda sidor av Prästavägen. De olika
verksamhetstyperna är i stort sett separerade från varandra och något större behov att
korsa vägen finns egentligen inte, även om viss gångtrafik tvärs vägen kan förekomma.
Den nya gång- och cykelvägen utmed Prästavägen medför en god trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter generellt på sträckan förbi planområdet, men också för anställda
som går eller cyklar till arbetet. Någon ordnad passage tvärs Prästavägen bedöms inte
behövas.
KOLLEKTIVTRAFIK

Det finns befintlig kollektivtrafik vid Musselvägen. Där går bussar med god turtäthet till
både Höganäs och Helsingborg. Med föreslagna åtgärder finns det också goda
möjligheter att gå eller cykla till busshållplatsen.
PARKERING

Tyréns AB har på motsvarande sätt som för trafikalstringen beräknat parkeringsbehovet
utifrån två alternativ. För alternativ 1 är utgångspunkten för lager antalet anställda och
antagandet att 90% kör bil till arbetet samt Höganäs kommuns parkeringsnorm för
kontor. För alternativ 2 är utgångspunkten Höganäs kommuns parkeringsnorm för
industri och hantverk samt parkeringsnormen för kontor. Resultatet blir att
parkeringsbehovet för bil ligger i spannet 470-490 bilplatser beroende på beräkningssätt.
Det faktiska parkeringsbehovet är beroende av i vilken utsträckning eventuell
kontorsverksamhet kommer att byggas ut i alternativ 1. Planen bör dock möjliggöra för
att tillräckligt antal platser kan anläggas. Den lager- och utvecklingsverksamhet som
planeras har en arbetstäthet på drygt 2 anställda/1000 m2 BTA. Motsvarande generella tal,
som parkeringsnormerna som regel baseras på, ligger för industriverksamhet på cirka 15
anställda/1000 m2 BTA och för kontor på 30-50 anställda/1000 m2 BTA. Kontor har en
högre arbetstäthet, vilket driver upp behovet av bilparkering om kontorsytor kommer att
byggas ut inom planområdet i framtiden. I händelse av att Pervanovos planerade
utbyggnad inte genomförs och annan verksamhet vill etablera sig inom planområdet antas
denna anpassa verksamhetsvolymerna, och därav följande parkeringsbehov, utifrån den
aktuella verksamheten. Beräkningarna enligt alternativ 2, med parkeringsnormen i botten,
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kan vara ett riktvärde för parkeringsbehovet för en sådan verksamhet. Det innebär att det
beräknas behövas 470 parkeringsplatser för bil inom planområdet.
Möjligheten att välja att cykla till arbetet bör dock finnas och valet av hållbara
transportmedel främjas. Parkeringstal för cykel finns inte med i Höganäs parkeringsnorm
från 2013. Istället har parkeringsnormen för Helsingborgs stad använts som riktvärde i
trafikutredningen. Den visar att det behövs 340-350 parkeringsplatser för cykel.
Lagerverksamheten kräver inte lika många cykelplatser som kontorsverksamheten gör.
Eftersom att inte Höganäs kommun har med cykelplatser i sin egen parkeringsnorm är
detta endast ett riktvärde för hur många cykelplatser som kan tänkas behövas. Genom
den nya gång- och cykelvägen och genom att anlägga cykelplatser vid såväl den befintliga
som den tillkommande verksamheten ökar dock möjligheten att välja mer hållbara
transportmedel för att ta sig till arbetet.
Efter samrådet har exploatören minskat sin byggrätt och planen tillåter nu 42 500 m2 för
användningsområde verksamhet (Z). Utav dessa är cirka 6000 m2 avsett för kontor. Det
behövs således färre parkeringsplatser än i samrådsförslaget. Ytorna som är prickade, det
vill säga mark som inte får förses med byggnad, är dessutom större än i samrådsförslaget.
Det innebär att det finns gott om plats för att ordna parkeringsplatser för bil och cykel.
VARUMOTTAGNING

All varumottagning sker inom kvartersmarken.

FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH AVLOPP (SPILLVATTEN)

Vatten kan anslutas till den ledning som finns utmed Brännans byaväg. Planområdet
kommer att ingå inom kommunens verksamhetsområde för både vatten och spillvatten.
Överföringsledningens placering kommer att rymmas inom den prickmark som finns
inom planområdet utmed väg 111. Det innebär att planområdets byggnader inte kommer
att uppföras inom området för kommunens planerade överföringsledningar.
Från Brännans Byaväg och västerut över fastigheten Stubbarp 39:2 ligger en mindre
vattenledning som försörjer Stubbarp 31:1 och Stubbarp 39:1 med kommunalt
dricksvatten. Vattenledningen avses flyttas till den norra delen och läggs ner fram till
Stubbarp 31:1 i samband med att överföringsledningen flyttas. Nytt servitut behöver
bildas. Stubbarp 39:1 behöver då kopplas om till befintlig vattenledning från Stubbarp
39:3 i söder, på östra sidan om Prästavägen.
En mindre spillvattenpumpstation behöver tillkomma inom fastigheten Stubbarp 39:2 för
att nå befintliga ledningar. Detta löses inom fastighet med markservitut för VA.
DAGVATTENHANTERING

Det kommer att bli mycket hårdgjord mark, vilken innebär en större påfrestning vid stora
regnmängder, eftersom marken inte längre kan infiltrera vatten. Kommunens VAavdelning har därför tagit fram en beräkning på 100-års regn och räknat på andelen
hårdgjord yta på kvartersmarken utifrån byggrätt och de skisser som har lämnats in.
Befintligt dagvattenmagasin måste breddas med 18 meter i den södra delen för att kunna
kompensera för den yta som blir hårdgjord. I plankartan har en del av ytan för PARK fått
en egenskapsbestämmelse, dagvatten, som innebär att marken är avsedd för
dagvattenhantering.
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RIKTLINJER FÖR DAGVATTENMAGASINENS UTFORMNING

Utformning ska ske i enlighet med Höganäs kommuns VA-plan.
VÄRME

Lokalerna kommer att värmas upp med biobränsle och gas.
AVFALL

Avfall tas omhand inom kvartersmarken.
ÖVRIGA LEDNINGAR

Fastigheten kan anslutas till fiber. I den nordvästra delen av området finns ledningar som
markeras med ett u-område i kartan (u1). Detta för att säkra markreservat för
allmännyttiga underjordiska ledningar. I de fall körvägen runt byggnaderna hamnar
ovanpå befintliga ledningar så ska exploatören bekosta eventuella skyddsåtgärder för
dessa ledningar.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Det finns brandpost cirka 150 meter från den tilltänkta byggnaden i söder. Det kan
komma att behövas fler brandposter för att nå byggnaderna i norr. Detta utreds vidare
under planprocessen.
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDSPLAN

Målsättning är att detaljplanen ska antas under andra kvartalet 2021.
GENOMFÖRANDETID

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden
har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen.
AVTAL

I samband med planläggning ska ett exploateringsavtal upprättats som redovisar för
detaljplanens genomförande. Ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en
kommun och en exploatör där kommunen inte är markägare. Avtalets huvudprinciper är
att exploatören avyttrar den mark som planlagt som allmän platsmark till kommunen som
tar ansvar för genomförandet av den allmänna platsmarken inom detaljplanen.
Ett planavtal har upprättats då exploatören bekostar planläggning.
ANSVARSFÖRDELNING

Höganäs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet som är
definierad som park och gata. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för drift och
underhåll. Kommunen ansvarar för anläggandet av de båda cykelvägarna och
breddningen av dagvattenmagasinet medan exploatören står för kostnaderna. VAkollektivet får kostnader för utbyggnad av nya anslutningar. Kostnaderna för dessa täcks
av anslutningsavgifter. I planområdets södra del finns ledningar som i och med
utbyggnaden av dagvattenmagasinet måste flyttas. Kommunen tillsammans med berörda
aktörer ansvarar för flytt av ledningar och exploatören står för kostnaderna.
Exploatören skall både kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av
vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter, samt huvudmän för
eldistribution och gasdistribution innan markarbeten utförs inom kvartersmark för
markering av förekommande kablar.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR
FASTIGHETSÄGARE

Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som
tillhör detaljplanen.
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER

Fastighetsindelningsbestämmelser krävs inte för genomförandet av detaljplanen.
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER

Det finns en gemensamhetsanläggning som kommer att behöva flyttas till den södra
delen av planområdet. För detta behöver en överenskommelse träffas mellan delägarna i
gemensamhetsanläggningen och exploatören. För att flytta gemensamhetsanläggningen
behöver Lantmäteriet ompröva anläggningen enligt anläggningslagen (AL 1973:1149).
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Exploatören söker och bekostar ärendet. Ersättningsreglerna i 40 a § (AL 1973:1149) kan
bli aktuell. Stubbarp S:7 är en samfällighet som kommunen löser in i och med antagandet
av detaljplanen. En liten del av Stubbarp 39:1 kommer också att lösas in av kommunen.
Marken ska överföras till kommunen utan ersättning enligt exploateringsavtalet.
Överföringsledningarna (vatten och avlopp) inom ledningsrätten 1284-1810.1 ska flyttas
till nytt läge utmed väg 111 och vidare längs norra delen av planområdet, och därmed ska
befintlig ledningsrätt avvecklas. Ledningsservitut för nya läget avses bildas.
Jordvärmeslingan inom servitutet 1284-531.1 ska avvecklas och fastighetsägaren avser att
söka om förrättning avseende denna.
Från Brännans Byaväg och västerut över fastigheten Stubbarp 39:2 ligger en mindre
vattenledning som försörjer Stubbarp 31:1 och Stubbarp 39:1 med kommunalt
dricksvatten. Vattenledningen avses flyttas till den norra delen och läggs ner fram till
Stubbarp 31:1 i samband med att överföringsledningen flyttas. Nytt servitut avses bildas.
En mindre spillvattenpumpstation behöver tillkomma inom fastigheten Stubbarp 39:2 för
att nå befintliga ledningar. Detta löses inom fastighet med markservitut för VA.

EKONOMISKA FRÅGOR

KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE OCH GENOMFÖRANDE AV DETALJPLAN

Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal.

Exploatören bekostar anläggandet av de båda cykelvägarna och breddningen av
dagvattenmagasinet (inklusive flytt av ledningar) samt eventuella kostnader för
geotekniska- och miljötekniska undersökningar. Kostnader för genomförandet regleras
enligt det exploateringsavtal som tecknas mellan kommunen och exploatörerna innan
planen kan antas.
Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av
exploatören.
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande såsom flytt eller ändringar
av befintliga ledningar och anläggningar bekostas av exploatören.
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER

Fastighetsbildningsåtgärderna betalas av exploatören och fastställs i exploateringsavtalet.
INLÖSEN, ERSÄTTNING

Kommunen får en skyldighet att inlösa mark för allmän platsmark (park och gata) som är
belägen inom fastigheterna Stubbarp 39:2, Stubbarp 31:1, Stubbarp 39:1 och
samfälligheten Stubbarp S:7. Exploatören överlåter den mark som exploatören äger till
kommunen utan ersättning.

TEKNISKA FRÅGOR

UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR

Kommunen ansvarar för anläggandet av de båda cykelvägarna och breddningen av
dagvattenmagasinet (inklusive flytt av ledningarna) medan exploatören står för
kostnaderna, vilket regleras i exploateringsavtalet.
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS
GENOMFÖRANDE
MILJÖKONSEKVENSER

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB

Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken.
UNDERSÖKNING

Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas
och MKB upprättas, om man vid en undersökning kommer fram till att genomförandet
av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 § PBL (2010:900).
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.
MILJÖKVALITETSNORMER
LUFT UTOMHUS

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för sex typer av
ämnen i luft. Dessa är kvävedioxider och kväveoxider (NO2), partiklar (PM10), bensen,
svaveldioxid, bly och kolmonoxid. Höganäs kommuns miljöavdelning har under de
senaste fem åren kontinuerligt genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i
Höganäs centralort vad gäller kvävedioxider och partiklar. Dessa mätningar visar värden
som inte överskrider miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid görs idag inga
mätningar av kommunen, men tidigare mätningar har visat värden som generellt legat
långt under normen. Det finns enligt miljöavdelningen inga skäl att anta att dessa värden
ändrats påtagligt sedan senast utförd mätning. Tidigare kompletterande mätningar finns
också från Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid vilka vid dessa mättillfällen inte
heller överskred normvärdena. De värden som uppmäts i Höganäs centralort kan
generellt anses gällande för hela kommunen och därför också för aktuellt planområde.
BULLER

Det finns en förordning till miljöbalken, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid
bostadsbyggnader. För kontorsverksamheter finns inte riktvärden varken för maximal
nivå inomhus eller ekvivalentnivå utomhus. Det generella riktvärdet för
kontorsverksamhet är högst 40 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus. Det innebär att
byggnadens fasad måste dämpa ljudet med cirka 28 dBA (68 dBA ute minus 40 dBA
inne) vilket är en vanlig isoleringsnivå. Sammantaget bedöms därför inte planförslagets
genomförande påverkas negativt av buller.
VATTEN

Gällande miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte riskera att påverkas negativt av
planförslagets genomförande. Recipienten är Öresund (Norra Öresunds kustvatten) som
har en god ekologisk status.
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NATIONELLA MILJÖMÅL

All samhällsplanering innebär på något sätt, positiv eller negativ, påverkan på den
omgivande miljön och kan därför anses att på något sätt alltid beröra miljömålen. I
undersökningen tas miljömålen i beaktande och en bedömning görs om planförslagets
sammanlagda påverkan på miljömålen utgör negativ påverkan på dessa eller inte.
Vad gäller de nationella miljömålen kan aktuellt planförslag till viss mån anses ha en
potentiell påverkan på målen, eftersom jordbruksmark tas i anspråk. Sammantaget görs
dock avvägningen i undersökningen att gällande nationella miljömålen inte påtagligt
påverkas negativt av planförslagets genomförande.
KLIMATFÖRÄNDRINGAR

I Höganäs kommuns klimat PM (Godkänd i Kommunstyrelsen 2012-01-24) redovisas att
havsnivån kan komma till att uppgå till +3,5 meter år 2100. En höjd medelvattennivå
innebär att grundvattnet stiger till samma nivå i sediment och i utfyllnadsområden. Då
planområdet ligger mellan cirka 6-7 meter över havet bedöms risken för översvämning
inom planområdet som liten.
PÅVERKAN PÅ NATUR

Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på landskapsbilden, eftersom det öppna
landskapet mellan orterna Viken och Lerberget inte blir lika tydligt.
PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLSFUNKTIONER

Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på samhällsfunktioner då förslaget
innebär ökade transporter. Planförslaget innebär också en måttlig positiv påverkan på
samhällsfunktioner, eftersom att förslaget genererar ett underlag till mer service i Viken
och fler arbetstillfällen för kommunen. Planförslaget innebär dock en stor negativ
påverkan på samhällsfunktioner eftersom jordbruksmark tas i anspråk. Detta påverkar de
areella näringarna då det försvinner möjlighet för produktion.
PÅVERKAN PÅ MÄNNISKORS HÄLSA

Planförslaget innebär en måttlig positiv påverkan på människors hälsa då det ska byggas
två cykelvägar inom planområdet. De kommer att binda ihop cykelstråk och möjliggöra
att fler cyklar. Planförslaget innebär också en måttlig negativ påverkan på människors
hälsa då trafiksäkerheten försämras något på grund av ökade trafikmängder.
PÅVERKAN PÅ MARK

Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan av mark eftersom åkermarken har en
klass 6-7. I kommunen är en stor del av den obebyggda marken jordbruksmark. Det råder
en stor efterfrågan på verksamhetsmark i Viken och i hela kommunen. Etableringen är
ytkrävande och det finns ingen annan mark än jordbruksmark som är lämplig för denna
etablering. Översiktsplanen pekar ut två större verksamhetsområden i kommunen, varav
ett är detta område. Förslaget innebär en utveckling av det lokala näringslivet och en
befintlig verksamhet, varför lokaliseringen också är lämplig. Planområdet ligger också
intill tätorten, vilket innebär att arbetsplatser och bostäder kan lokaliseras nära varandra.
Planområdet ligger också nära väg 111, vilket är viktigt för företaget. Närhet till väg 111
innebär också att transporterna enkelt kan ta sig ut på den stora vägen och inte behöver
köra igenom samhället. Planen utgör ett väsentligt samhällsintresse eftersom etableringen
innebär fler arbetstillfällen och ökad ekonomisk aktivitet i kommunen och i regionen.
PÅVERKAN PÅ VATTEN

Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan av vatten. Det finns risk för förorening
av ytvatten på grund av spill från transporter och parkering till dagvatten. En ökning av
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transporter innebär automatiskt att det finns en högre risk för förorening av ytvatten.
Spill från transport och parkering avser inte farligt gods. Planförslaget innebär fler
hårdgjorda ytor vilket leder till mindre infiltration och häftigare flöden vid regn. Det finns
också en risk för uttorkning under sommartid och risk för översvämning vid skyfall.
PÅVERKAN PÅ LUFT

Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på luft – ökande utsläpp. Detta
eftersom förslaget innebär fler transporter och att det kommer ske en uppvärmning av
lokaler.
PÅVERKAN PÅ KLIMATFAKTORER

Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på klimat då luftfuktigheten kan bli
lägre lokalt. Lokalt kan även luft-, vatten- och marktemperaturen ändras. Sommartid blir
det en varmare och torrare miljö.
PÅVERKAN PÅ BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ

Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på bebyggelse och kulturmiljö.
Siktlinjerna kan förändras från väg 111. Även infarten från väg 111 till Viken blir
förändrad då planförslaget innebär större byggnader. Det finns kulturhistorisk värdefull
bebyggelse inom planområdet som påverkas måttligt negativt av förslaget, eftersom det
kommer tillkomma stora byggnader för verksamhet i nära anslutning till den
kulturhistorisk värdefulla bygganden. Dock påverkas även den kulturhistoriska
bebyggelsen måttligt positivt eftersom byggnaderna värnas med rivningsförbud och
varsamhetsbestämmelser.

SOCIALA KONSEKVENSER
KOPPLINGAR TILL OMGIVNING

Planområdet ligger i utkanten av Viken, nära väg 111. Kopplingarna för planområdet är
framförallt väg 111 och den befintliga verksamheten på den västra sidan av Prästavägen.
Kopplingarna till samhället är också goda då det kommer att finnas cykel- och gångvägar
till service såsom kollektivtrafik, skola och affär.
FOLKHÄLSA

Planområdet möjliggör cykel- och gångtrafik, vilket bidrar till en god folkhälsa.
SÄKERHET

Planförslaget anses påverka trafiksäkerheten positivt då det tillkommer en avskild
cykelväg utmed Prästavägen för oskyddade trafikanter.
TILLGÄNGLIGHET

Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid
planläggning. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § (byggnader) byggnadsverksförordningen
samt 2 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses
avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande
bygglovprövning.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN

Utbyggnaden av den allmänna platsmarken inklusive breddning av dagvattenmagasin och
flytt av ledningar ska finansieras av exploatören. Kommunen står för driftkostnaderna i
området. Kommunen får även en kostnad för att lösa in Stubbarp S:7.
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KONSEKVENSER FÖR SAMFÄLLIGHETEN STUBBARP S:7

Stubbarp S:7 får en inkomst i samband inlösen.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER

En mindre del av fastigheten Stubbarp 39:1 ska fastighetsregleras till nuvarande Stubbarp
S:7. En del av fastigheten Stubbarp 39:2 ska fastighetsregleras till 34:2 och nuvarande
Stubbarp S:7.

Stubbarp 39:1

Bild: Rosa linje visar gräns för samfällighet Stubbarp S:7. Svart gräns visar föreslagen planområdesgräns och därmed ny gräns för
Stubbarp 39:1.

Stubbarp 39:2

Stubbarp 34:2

Bild: Rosa linje visar nuvarande fastighetsgräns. Det gröna området kommer att tillhöra kommunens fastighet Stubbarp 34:2.
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BAKGRUND OCH SYFTE
BAKGRUND

Kommunstyrelsen uppdrog den 7 juni år 2018 § 134 åt plan- och bygglovsavdelningen att
genomföra detaljplaneläggning för Stubbarp 39:2.

DETALJPLANENS SYFTE

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken.
Pervanovo har för avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet,
kontor, parkeringsplatser och övernattningsmöjlighet. Planen syftar också till att värna de
tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ligger inom planområdet. I planen ingår
även att möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och fastställa kommunens
huvudmannaskap över delar av Prästavägen.

PLANARBETETS GÅNG
PLANFÖRFARANDE

Planen genomfördes med ett standardförfarande. Under samrådstiden framkom dock att
planen har betydande intresse för allmänheten och planförfarandet ändras därför efter
samrådet från standardförfarande till utökat förfarande. Det innebär att förslaget ska
kungöras före granskning. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande över den. Förslaget anses inte medföra en betydande
miljöpåverkan eller i övrigt av stor betydelse. Planen antas av kommunfullmäktige.
PLANPROCESSEN
Plansamråd genomfördes 1 juni-28 juni 2020. Samrådshandlingar skickades ut i enlighet
med fastighetsförteckning och sändlista samt publicerades på kommunens hemsida och
på kommunens digitala anslagstavla. Samrådshandlingarna har också funnits tillgängliga
för allmänheten i Stationshuset under ordinarie kontorstid.
Samrådsmöte hölls den 4 juni 2020. Detta fick ske digitalt på grund av covid-19. Mötet
följdes av cirka 50 personer. Det kom in 67 frågor från 13 frågeställare under mötet.
Samtliga frågor och svar har presenterats skriftligt på kommunens hemsida. Vid mötet
redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och synpunkter under
samrådsmötet handlade bland annat om:
x Markföroreningar,
x Utsläpp,
x Utformning av de nya byggnaderna (framförallt höjderna),
x Trafikflöden och kapacitet på vägarna,
x Byggnation på jordbruksmark,
x Staket och inhängnat område,
x Trädplantering för att minska byggnadernas påverkan på omgivningen,
x Uppställningsplatser för lastbilar och tomgångskörning,
x Befintliga företagets verksamhet idag.
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GRANSKNING
Granskning genomfördes 13 september till 3 oktober 2021. Underrättelse om granskning
har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i
ortens lokaltidning, kommunens hemsida den 11 september 2021 samt annonsering på
kommunens anslagstavla.
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING
Under granskningstiden har 42 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt
planprocess.

MYNDIGHETER
SJÖFARTSVERKET (2021-09-16)
Sjöfartsverket har inga synpunkter på den föreslagna detaljplanen.
TRAFIKVERKET (2021-09-24)
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna och anser att våra synpunkter har
blivit tillgodosedda. Trafikverket vidhåller dock att kommunen inte ska föra upp fler
detaljplaner i Viken för antagande innan Trafikverket och kommunen är överens om vilka
åtgärder som kan behövas på det statliga vägnätet.
Vid behov av bländskydd så får detta inte uppföras inom vägen säkerhetszon, vilken är 9
meter från asfaltskant. Ett bländskydd bör därmed utformas i samråd med Trafikverket.
Trafikverket har tagit del av trafikutredningen och saknar en tydlig redovisning av
verksamhetsområdet påverkan på väg 111. Det förutsätts därmed att beräkningar och
antagande är korrekt och att belastningsgraden på ramperna och påverkan på väg 111 är
acceptabel. Trafikverket vill dock poängerna att åtgärder i den statliga infrastrukturen som
föranleds av kommunal exploatering ska bekostas av kommunen/ exploatören.

Kommentar: Utifrån den trafikutredning som gjorts anser kommunen att
detaljplanen inte leder till en trafiksituation som påverkar det statliga
vägnätet i så stor utsträckning att det föranleder negativa konsekvenser. En
avsiktsförklaring ska skrivas för utbyggnad av korsningen väg 111 och
Karlsfältsvägen innan vidare utbyggnad av bostäder i Viken, men korsningen
i anslutning till aktuell detaljplan fungerar idag och anses inte beröras av
dessa åtgärder. Om bländskydd behövs ska Trafikverket underrättas inför
utförande. Beräkningar på trafiken är gjorda utifrån det underlag kommunen
har för området. Kommunen anser sig kunna påvisa att detaljplanen inte
leder till en trafiksituation som påverkar det statliga vägnätet i så stor
utsträckning att det föranleder negativa konsekvenser.
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE (2021-09-29)
Yttrande över granskning av detaljplan för Stubbarp 39:2 m.fl., i Viken, Höganäs
kommun KS/2018/310
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några
formella synpunkter på planförslaget utifrån länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap.
plan- och bygglagen.
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LANTMÄTERIET (2021-09-30)
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-09-10) har följande noterats:
REDOVISNING AV BEFINTLIGA SERVITUT SAMT HUR DESSA PÅVERKAS
Inom planområdet finns följande servitut:
aktnr 1284-1810.1 avseende ledningsrätt för vatten och avlopp till förmån för Höganäs
kommun
aktnr 1284-531.1 avseende servitut för jordvärmeslinga till förmån för Stubbarp 31:1
Det saknas redovisning av dessa rättigheter i planbeskrivningen och det saknas även en
beskrivning av hur dessa påverkas vid genomförandet av detaljplanen. Ovanstående
rättigheter hamnar inom byggbar mark samt för ledningsrätten 1284-1810.1 saknas uområde om denna ska omprövas enligt ledningsrättslagen bör detta framgå samt vem som
har ansvaret att ansvaret att ansöka om en sådan förrättning.
ÖVRIGA FRÅGOR
På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den
angivna skalan ska stämma.

Kommentar: Ledningarna (vatten och avlopp) inom ledningsrätten 12841810.1 ska flyttas till nytt läge utmed väg 111, och därmed ska ledningsrätten
avvecklas. Jordvärmeslingan inom servitutet 1284-531.1 ska tas ur bruk och
fastighetsägaren avser att söka om förrättning avseende detta servitut.
Planbeskrivningen kompletteras med dessa uppgifter. I plankartans nedre
vänstra hörn finns angivet vilket utskriftsformat som ska användas för den
angivna skalan.

INTERNT HÖGANÄS KOMMUN
KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2021-09-10)
Kultur- och fritidsförvaltningen har studerat förslaget för ändring av detaljplan för
Stubbarp 39:2 med flera i Viken. Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra.
STADSMILJÖ (2021-09-16)
Stadsmiljöavdelningen har inget att erinra mot planförslaget.
GEODATAAVDELNINGEN (2021-09-17)
Geodata har ingen erinran.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-09-30)
Räddningstjänsten anser att:
x Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs.
x Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av
vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området.
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x

Hänsyn tas till "Riskbedömning för detaljplan Stubbarp 39:2 (bilaga 3)"
daterad 2019-09-20 angående bl.a. farligt gods transporter på väg 111.

Se även tidigare yttrande daterat 2020-06-24.
I övrigt beakta synpunkterna i planbeskrivningen.

Kommentar: Räddningstjänstens synpunkter tillgodoses i bygglovsskedet.
VA-AVDELNINGEN (2021-09-30)
Under teknisk försörjning – vatten och avlopp (spillvatten) behöver följande text läggas
till:
Från Brännans Byaväg och västerut över fastigheten Stubbarp 39:2 ligger en mindre
vattenledning som försörjer Stubbarp 31:1 och Stubbarp 39:1 med kommunalt
dricksvatten. Ledningen har osäkert läge.
Under föreslagen teknisk försörjning – vatten och avlopp (spillvatten) behöver följande
text läggas till:
En ny mindre spillvattenpumpstation kommer att behöva byggas.

Kommentar: Flytt av befintliga vattenledningar och en ny
spillvattenpumpstation behöver tillkomma. Detta löses inom fastighet med
markservitut för VA. Förtydligande i planbeskrivning görs enligt yttrande.
Inga justeringar av plankarta bedöms behövas.
HÖGANÄS ENERGI (2021-09-30)
Vi har följande kommentarer på rubricerad plan.
Ser att det har bildats ett U-område för våra kablar i NV hörnan. Ser även att flytt av
kablarna i söder skall bekostas av exploatören. Dessa punkter är bra.
Ser gärna att det även bildas ett U-område för kablarna som flyttas i södra gränsen.
Dock ser jag på plankartan att den skall planteras träd i västra och södra gränsen. Vi
förutsätter att dessa träd planteras med hänsyn tagen till våra kablars placering och
framtida underhåll.
Ser även på förslaget för byggnationen att det eventuellt skall dras en väg runt huset. Om
våra kablar hamnar under vägen krävs det mer skydd runt våra kablar så att de inte
skadas, då marktrycket ökar pga trafik. Dessa skyddsåtgärder förutsätter vi att exploatören
tar kostnaderna för.

Kommentar: Området för ledningar i söder ligger inom allmän mark (PARK),
varvid inget u-område anses behövas. Träden avses planteras på lämpligt
avstånd från ledningar i området. Område för trädridå, n1, håller avstånd till
befintliga ledningar. Om en väg läggs ovan befintliga kablar så ska
exploatören bekosta eventuella skyddsåtgärder, text om detta läggs till i
genomförandebeskrivningen.
EXPLOATERINGSAVDELNINGEN (2021-09-30)
Exploateringsavdelningen har inga synpunkter på granskningshandlingarna.
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MILJÖAVDELNINGEN (2021-10-01)
Miljöavdelningen har inget att invända mot förslaget.

SAKÄGARE
WEUM GAS (2021-09-10)
Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Weum Gas
har inget ytterligare att erinra då våra synpunkter tillgodosetts i tidigare samråd.
SKANOVA AB (TELIA COMPANY) (2021-09-13)
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen.
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.
Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se

Kommentar: Synpunkter noteras.

POSTNORD (2021-09-20)
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer
som är verksamma i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken
behöver utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till
området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation och förändring
av befintlig detaljplan.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Kommentar: PostNords synpunkter tillgodoses i bygglovsskedet.
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NSR (2021-09-24)
NSR har tidigare fått möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda detaljplan och har
inget ytterligare att tillägga.
VIKENS MONTESSORI (2021-10-02) Apelvägen 13C, Viken
Vikens montessori AB och vår förskole- och skolverksamhet kommer att påverkas negativt
av ytterligare en industribebyggelse i anslutning till vår verksamhet. Våra synpunkter rör
huvudsakligen säkerhet, miljö samt det estetiska.
Den planerade bebyggelsen kommer att påverka den lantliga idyllen och kringliggande
miljön avsevärt. Detta påverkar i sin tur vår verksamhets attraktionskraft gentemot
vårdnadshavare, barn och anställda negativt då vi marknadsför oss starkt med vår vackra
kringliggande miljö och att vi har naturen omkring oss. Vi vill därför ha en mer detaljerad
plan för hur kommunen tänker säkerställa att den parkliknande miljön som presenterades
ska se ut, vilka träd som ska planeras m.m. Vi vill också ha en mer utförlig ritning av den
planerade utbyggnaden av dagvattnet samt det staket som planeras att sättas upp och var.
Det behövs en tydlig beskrivning av hur säkerheten tryggas så att barn förhindras att
komma in på verksamhetsområdet via parkzonen. I den plan som presenteras anser vi inte
att det framgår tydligt.
Redogörelse och klargörande för hur den ökade trafiken ska hanteras och hur den kan
komma att påverka närområdet och vår verksamhet. Vi vill därför ha en mer utförlig
konsekvensanalys av den ökade trafikens effekter på barns säkerhet och hälsa.
Vi vill också ha en tydligare presentation av hur byggnaderna ska se ut och då främst den
som planeras att byggas närmast vår skola. Med tanke på att det redan byggts en stor och
hög intilliggande byggnad sydväster om vår verksamhet så är vi kritiska mot att en ännu
högre byggnad hamnar precis på andra sidan. Vi är mycket oroade över att bullernivån höjs,
utsläpp från ökad trafik ökar och att detta medför skadliga effekter på våra barns och
personalens hälsa.
Vikens Montessori bedriver förskole-, skol- och fritidsverksamhet i direkt anslutning till
det planerade bygget. Vi är därför mycket oroliga för hur detta byggprojekt direkt och
indirekt kan komma att påverka våra barn, elever och verksamhet. I planen står det att det
hänsyn ska tas till de tre kulturhistoriska värdefulla byggnader. På vilket sätt kommer ni att
värna de tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ligger inom planområdet? Vi
önskar ett förtydligande kring detta. Två av de tre byggnaderna är fastigheter som vi
bedriver verksamhet i.

Kommentar: Kommunen har inte någon rådighet över vilka träd som ska
planteras inom planbestämmelsen n1, utan detta är upp till exploatören att
bestämma. Inom användningsområde PARK kommer det att finnas en gångoch cykelväg och ett dagvattendike som gränsar till exploatörens
verksamhetsområde, men ingen trädplantering. Det kommer att bli en tydlig
barriär till verksamhetsområdet. Kommunen följer branschpraxis vad det
gäller utformning av dagvattendiket. Dagvattenmagasinet byggs med flacka
slänter och erosionsskydd i botten. Studier visar att staket ger en falsk
trygghet och att bygga med flacka slänter är det som anses vara mest tryggt.
Staket mot verksamhetsområdet uppförs av exploatören. Buller har studerats
och värdena bedöms inte överstiga riktlinjerna. I planen regleras även hur
ventilation och kompressorer, som kan orsaka buller, får placeras. En
trafikutredning har tagits fram inför samråd, vilken behandlar ökade
trafikmängder och trafiksäkerhet. Det kommer inte att tas fram en
konsekvensanalys för barns säkerhet och hälsa, då det redan bedöms vara
utrett i planen. Nya skisser på hur bebyggelsen ska se ut har tagits fram.
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H öjderna minskas ner. Den största delen av bebyggelsen kommer att bli max
10 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 meter hög.
Bullernivåerna bedöms inte komma att överstiga de riktvärden som finns.
Byggnaderna i det nya området kommer att anpassas till de befintliga nyare
verksamhetsbyggnaderna både söder om och öster om detaljplanen. Den
kulturhistoriska bebyggelsen inom planområdet får skydd i form av
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.
SAKÄGARE 1, (2021-10-03)

Synpunkter på detaljplan för Stubbarp 39:2 med flera i Viken, Höganäs
kommun.
Hänvisar till all tidigare insänt material i ärendet.
Vad det gäller att ta jordbruksmark i anspråk för någon annan verksamhet än jordbruk så
finns detta tydligt förklarat i Miljöbalken vilka kriterier som ska vara uppfyllda. Det är
alltså fråga om jordbruksmark av yppersta klass som kan användas för all typ av odling av
livsmedel för humankonsumtion. Att helt åsidosätta Miljöbalkens krav med hänvisning
till att det är” ett litet markområde” som ska nyttjas visar på otroligt dålig insikt och
förståelse gällande vikten av att kunna förse befolkningen med livsmedel. Det finns
tydliga incitament från statens sida att den stadsnära odlingsmarken måste skyddas. Att då
hänvisa till att det är ett litet område som tas i anspråk påvisar bristande kunskap och
förmåga att tolka Miljöbalkens glasklara anvisningar för hur jordbruksmark ska skyddas.
Den verksamhet som planeras för området kan utan problem kan placeras på
industrimark utan att verksamheten påverkas negativt. Inom det aktuella området finns en
större bevattningsdamm anlagd. Det har i förundersökning undersökt om vissa speciellt
skyddsvärda arter finns i området. Att det finns en öppen vattenspegel är väldigt viktigt
för många olika djur och växter, vilket det inte behövs någon specialkompetens för att
förstå. Det är också en otroligt viktig resurs i dagens jordbruksdrift att det finns färdiga
lösningar för bevattning. Att dammen inte använts inom jordbruket de senaste åren är
inte relevant – dammen finns och den kan alltså lätt tas i anspråk igen.
Enligt LRF är den svenska jordbruksmarken Europas mest värdefulla och om man
jämför bakåt i tiden är Sverige nu nere på samma areal åkermark som landet hade på
1870-talet. Behovet av livsmedelsproduktion kommer att fortsätta öka i framtiden, både i
Sverige och globalt. Enligt LRF har vi i Sverige ett ansvar för att öka
försörjningsförmågan, vilket också är målet med livsmedelsstrategin. Något som i sin tur
skapar tillväxt, arbetstillfällen och möjlighet till ökad export. Källa LRF 2021.
Jönköpings kommun framstår som en riktig förebild när de nu har tagit ett beslut om ett
program som tar hänsyn till jordbruksmarkens värde i den framtida samhällsplaneringen.
Politikerna i Jönköping vågar alltså ta ett större ansvar än vad lagen kräver och skyddar
värdefull jordbruksmark från byggnation och exploatering. Källa LRF 2021.
Tipsar även om Rapporten Exploatering av jordbruksmark 2016–2020/Jordbruksverket
där det kartläggs hur jordbruksmark – åkermark och betesmark – exploateras i Sverige.
”När åkermark omvandlats tilljärnväg, hus eller asfalt går den sedan aldrig att få tillbaka.
Målet med den nationella livsmedelsstrategin är bland annat att den totala
livsmedelsproduktionen ska öka, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Att
svensk åkermark fortsätter att försvinna är oroande eftersom den är en viktig resurs inför
framtiden. Inte minst eftersom klimatförändringarna bidrar till ytterligare utmaningar.
Den här rapporten ger kommunerna en möjlighet att öka sin kunskap om jordbruksmark
och exploatering.” säger John Andersson på Jordbruksverket.
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Det är helt klart att Samhällsbyggnadsförvaltningen inte besitter tillräcklig kunskap när
det gäller att bedöma vad som är en betydande miljöpåverkan. Vi delar alltså inte
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att den aktuella detaljplanen bedöms vara
förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser
enligt Miljöbalken.
Att frångå Miljöbalkens regler, när det dessutom inte är en samhällsviktig verksamhet
som planeras, det finns lämplig industrimark för verksamheten och det är alltså
jordbruksmark av yppersta kvalitet lämplig för all form av odling av humangrödor, är att
betrakta som rent tjänstefel och att man inte förstått innebörden i Miljöbalken
Vi kräver att det genomförs en miljöbedömning enligt kapitel 6 i Miljöbalken för
den aktuella detaljplanen.
Om det aktuella planförslaget innebär en måttlig påverkan på landskapsbilden, bebyggelse
och kulturmiljö kan man ifrågasätt vad som ska till för att det ska anses som en betydande
påverkan på landskapsbilden och kulturmiljön. Återigen saknar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän förankring i hur den flacka landskapsbilden
kommer att påverkas på ett otroligt förfulande sätt som kommer att förändra siktlinjer
och totalt förändra Vikens karaktär som idylliskt fiskeläge med kringliggande gårdar.
Det konstateras att det blir måttligt positivt påverkan på samhällsfunktioner som service
och fler arbetstillfällen, men samtidigt konstateras att det blir en stor negativ påverkan på
samhällsfunktioner när jordbruksmark tas i anspråk och det alltså försvinner
arbetstillfällen. Varför har då en måttlig positiv påverkan större betydelse än en stor
negativ påverkan på samhällsfunktioner?
Planområdet möjliggör cykel- och gångtrafik vilket bidrar till en god folkhälsa. Det finns
inte något som motsätter detta även om den aktuella detaljplanen inte genomförs, Det går
utmärkt bra att anlägga gång- och cykelvägar inom området vilket även skulle gynna
trafiksäkerheten.
Det konstateras att det är stor efterfrågan på verksamhetsmark i kommunen. Vi
kan konstatera att detta inte ska hanteras i detta ärende. Det får politiker och
tjänstemän i Höganäs kommun lösa på sedvanligt sätt. Vi kan påminna om att väg
112 har planerats och utformats för att säkra transporter med tung trafik och transporter
med farligt gods till och från centralorten Höganäs. I anslutning till väg 112 är det alltså
lämpligt att anlägga industri och även verksamheter med lager, utvecklingsverksamhet,
kontor och parkeringsmöjligheter.
Det har även anlagts en bullervall på jordbruksmark inom det aktuella området. Detta är
inte förenligt med Miljöbalken 3 kap. 4§ 2:a stycket. Det kan vara fråga om
anmälningsplikt om det är frågan om återvinning av icke-farligt avfall. Det finns en dom
från 2019 som berör just anläggande av bullervall på åkermark.

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark och detta gäller
även för marken kring väg 112. Utbyggnaden anses vara betydande
samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i anspråk. Detaljplanen
gäller också utbyggnad av en befintlig verksamhet och ligger strategiskt intill
väg 111. Bevattningsdammen anlades någon gång under 1970-80-tal. Den
omfattas inte av biotopskydd, men kan naturligtvis ha värden ändå. Den är
dock djup, har branta sidor och hyser mycket lite vegetation, en typisk
bevattningsdamm. En miljöbedömning enligt kapitel 6 i Miljöbalken är
genomförd och beslutad av politiken i samrådsskedet. Verksamheten som
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kommer att etableras inom området ska givetvis följa miljöbalkens
lagstiftning. Detta kommer att prövas mer detaljerat i bygglovsprocess, och
eventuell anmälningsprocess enligt miljöbalken. Landskapsbilden förändras
självklart med föreslagen utbyggnad av verksamheterna, men placeringen i
kulturlandskapet är inte i det släpp mellan Viken och Lerberget som
kommunen vill bevara enligt översiktsplanen. Vid en utveckling av detta
område har man ekonomiska möjligheter att utveckla infrastrukturen och
bygga en gång- och cykelväg i södra delen, vilket kan ses som en av
fördelarna med exploateringen. Angående den anlagda bullervallen så finns
det finns inget krav på marklov utanför detaljplanerat område. Byggherren
har ansvar att införskaffa nödvändiga tillstånd från till exempel Trafikverket,
Länsstyrelsen m.fl.
SAKÄGARE 2, (2021-10-03)
Med anledning av Pervanovos utbyggnad: Yttrande avseende Detaljplan Stubbarp
39:2 mfl - granskningshandling
Som närmsta sakägare i form av ägare till närliggande fastigheter (Brännan 8:1, 9:3 och
Brännan 1:2, i texten nedan kallade 8:1 resp 1:2), tackar vi för möjligheten att inkomma
med ytterligare ett gemensamt yttrande vad gäller den pågående detaljplaneprocessen för
utbredande av Pervanovos verksamhet.
Precis som vid andra tillfällen i processen vill vi betona vår vilja till konstruktiv dialog och
ömsesidig förståelse mellan olika aktörer och parter. Vi vill verka för en detaljplan där
byggherren kan utvidga och utveckla sin verksamhet med respekt för närmiljön och alla
värden kopplade till boende, turism, rekreation, natur, djurliv och lantbruk. Det nya
förslaget är ett steg i rätt riktning och går till stor del i linje med det vi uttryckt
förhoppning om i tidigare yttrande.
8:1 har sedan föregående samråd och yttrande också haft ett möte (2021-04-26) med
byggherren (Darko Pervan, Mårten Hallkvist och Peter Wingårdh) där även
kommunstyrelseordförande Peter Schölander deltog.
Under mötet nåddes en överenskommelse baserad på en, vid mötet, överlämnad skiss
och ett skriftligt förtydligande (se bilaga), vilket i stort sett stämmer överens med skisser
och fotorenderingar i planbeskrivningen. Undantaget är plankartans högsta tillåtna höjd
vad gäller lager- och R&D-byggnaderna, som i nuvarande DP-förslag är 12 meter istället
för överenskomna 10 meter, samt att de upphöjda insynsskyddande vallarna (15 x 5 m)
mot Brännans byaväg inte har reglerats.
Då överenskommelsen med byggherren 2021-04-26 visar 10 meter i höjd (se bilaga), bör
den nya plankartan ändras för att reflektera detta. Om en modifiering av
överenskommelsen görs av byggherren, önskar vi ett ytterligare möte för att få förståelse
för denna avvikelse och komma överens om en alternativ lösning. Till exempel skulle
utökad trädplantering i anslutning till våra respektive fastigheter kunna vara ett sätt att
flytta fokus från höga lagerlokaler till nya landskapselement.
Utöver höjden, som varit den största frågan för oss, ser vi också trafiksituationen vid den
föreslagna nya infartsvägen till våra fastigheter som problematisk. Det riskerar att bli
väldigt mycket trafik med 346 planerade parkeringsplatser på det nya området samt all
den tunga trafik som verksamheten ger upphov till. Med förståelse för att Trafikverket
inte kan tillåta två närliggande utfarter så bör man se över möjligheten att bredda in- och
utfart med dubbla filer samt ha en STOP-skylt i samband med att Pervanovos interna
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leder korsar in- och utfart till Prästavägen. Detta är förmodligen något som naturligt
studeras och regleras i detalj i bygglovsskedet. (Som information har berörd vägförening;
Brännans vägsamfällighet i skrivande stund inget avtal med byggherren om den nya
infartsvägen, dock är ett vägföreningsmöte inplanerat till 2021-10-07.)
Eftersom den nya in- och utfarten för de boende blir både längre och mer trafikerad,
skulle också servitut för de enklare vägar som mynnar ut på Gamla Höganäsvägen behöva
upprättas (vi antar att detta kan göras smidigt mellan respektive fastighetsägare och ägare
av väg; kommunen respektive Pervanovo. Brännan 1:2 och kommunen har påbörjat en
diskussion för att göra om den nuvarande urminnes hävd-vägen mot Gamla
Höganäsvägen till ett möjligt servitut).
Vad gäller de insynsskyddande vallarna har vi i dialog med kommunen fått informationen
att det inte är möjligt att reglera dessa i detaljplanen. Vi förutsätter därför att denna
reglering sker i bygglovsskedet och/eller i ett separat avtal med oss närmsta berörda
fastighetsägare.
Avslutningsvis, vi är övertygade om att Pervanovos utbredning kan ske med hänsyn och
respekt till övriga intressen och värden i närområdet. Den föreslagna detaljplanen ger
förutsättningar för detta ur flera perspektiv, men höjden behöver komma ner till
överenskomna 10 meter och insynsskyddande vallar och trädplantering tydligare regleras.
Vi utgår från att detta går att lösa genom direkt och konstruktiv dialog mellan berörda
parter.
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Detaljplan - nytt förslag 21-04-25
x Byggytan reduceras från 45 025 m2 till 31468 m2
x Bygghöjd på lager och R&D reduceras från 12 m till 10m
x Kontoret flyttas österut till Prästavägen
x Vall i nordvästra delen.

Kommentar: Byggnadshöjd på lagerbyggnaderna tas ner till 10 meter. Den
högre kontorsbyggnaden har flyttats till den östra sidan, mot Prästavägen.
Enligt vad samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppgift så har en
överenskommelse inom vägföreningen om att arbeta vidare med den nya
infartsvägen kommit till stånd 2021-10-07. En skyddsvall vall för ljus och
andra olägenheter har i den nordvästra delen skrivs in som planbestämmelse.
Övriga synpunkter noteras.
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ÖVRIGA YTTRANDEN
PRIVATPERSON 1, (2021-09-13)
Jag yrkar på att ompröva den nyetablering som Välinge vill göra i Viken.
1. Hur ska energiförsörjningen säkerställas med den osäkerhet som gäller för södra
Sverige i allmänhet och Skåne i synnerhet?
2. Hur ska trafiklösningarna se ut för att undvika trängsel på 111:an med förlängda
pendlingstider, ökad olycksrisk samt partikelutsläpp?
3. Hur ska det säkerställs att utsläppen från fabriken inte kommer att påverka miljön?
4. Hur ska det säkerställas att kulturlandskapet inte drastiskt kommer att påverkas
negativt med de värdefulla naturvärden som kommunen har och som ger rekreation
till såväl invånare som turister?
5. Hur ska det säkerställas att de pollinerande insekterna inte påverkas negativt av
utsläpp av mikropartiklar från såväl produktion som trafik?
6. Hur ska det säkerställas att vi överlämnar en fungerande biologisk mångfald, uthållig
och hållbar miljö till våra barn, barnbarn nu och i kommande led?
Kommunen har nu ute på remiss en reviderad miljöplan. I andra stycken framgår
det att ”Höganäs kommun tar ställning för miljön och vill bidra till hållbar
utveckling. Att hushålla med resurserna över tiden, så att kommande generationer
får lika goda förutsättningar som nuvarande är central ur både miljömässig, social
och ekonomisk synvinkel. För att nå hållbar utveckling krävs att alla tre
dimensionerna finns med.”
Frågan blir hur man ska förhålla sig till kommunens behov av utveckling av det
lokala näringslivet och skatteintäkter. I översiktsplanen för området ovan står det att
det ska vara till för ”lättare industri och kontor”. Vad lättare industri innebär är svårt
att definiera. Ursprungligen skulle Välinge vara en utvecklingsenhet och bara det. Av
oklara skäl har man nu begärt att få bygga en fullskalig produktionsenhet i ett litet
lantbruks- och fiskesamhälle.
Självklart är att alla samhällen behöver utvecklas. Vad innebär då utveckling? På
bekostnad av vad? Vilket pris är vi villiga att betala? Hur ska motstridiga intressen
värderas och belysas? Vad är det vi överlämnar till kommande generationer?
Höganäs är en attraktiv kommun att flytta till för såväl (även utan Välinge) nya
potentiella intressenter som återvändare. Det finns fantastisk natur med unika
upplevelsemöjligheter, bra skolor – allt från förskolor till gymnasium, bra
infrastruktur, närhet till Helsingborg, fantastiska idrottsanläggningar. Vad händer när
vi börjar bygga bort allt det som gör kommunen unik? Allt i utvecklingens namn!
Flera kommuner börjar nu förbjuda byggnation på åkermark. Exempel är Jönköping
och Ängelholm. Fler kommer att värdera om sin syn på utveckling.

1.

14

Miljöskäl.
x Den planerade bebyggelsen anges till drygt 40.000kvm, förmodligen mer. Detta
motsvarar knappt 10 fotbollsplaner. Till detta kommer tillfartsvägar,
parkeringar m.m. Detta innebär att motsvarande yta försvinner som odlingsbar.
Som jämförelse kan nämnas att Vikvalla innehåller 4–5 planer med parkeringar
och fria utrymmen. Lerbergets anläggning innehåller 6–7 planer plus kringytor.
Byggnationen blir irreversibel, det vill säga, kostnaderna för att eventuellt
återställa marken blir mycket stora.
x En ökad medvetenhet om att inte bygga på odlingsbar/potentiellt odlingsbar
mark. På grund av klimatförändringar i världen kommer större krav på lokalt
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2.

3.

4.

5.
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odlade produkter att öka. Kommuner runt om i Skåne, och i övriga landet,
börjar säga nej till etableringar på jordbruksmark. Att vara aktsam om
jordbruksmark är inte bara en lokal angelägenhet, det är en nationell dito.
x All forskning visar på en dramatisk minskning av pollinerande insekter. Det
planerade bygget kommer att verka som en barriär för dessa. Vidare kommer
utsläppen från lackerna att kunna påverka insekter och människor. Lackerna
idag är visserligen vattenbaserade men det innebär inte att de är gift- eller
partikelfria. Slipningen och limning av golv kommer också att innebära att
mikropartiklar kommer ut i luften och ytterligare spär på kontamineringen. Vårt
lantbruk och våra odlingar är beroende av att insekter finns, att vi har en
fungerande ekologi och mångfald och att vi har en ren och giftfri luft.
Energi.
x Skåne har och kommer att få ökade svårigheter att få tillgång till energi. Så även
Höganäs. Svenska kraftnäts utbyggnad av stamnätet är kraftigt försenad och
såväl Sydsvenska Handelskammaren som Svensk Industri har länge varnat för
att nytillkommande industrier inte kan räkna med att få adekvat elförsörjning.
Pågens i Malmö har skrinlagt sin utbyggnad. De nya områdena Tornlyckan,
Potatisåker samt Backalyckan kommer naturligtvis också att påverka
energitillgången. Nyligen tillkommande är att de stora batterifabrikerna i norr
kommer att förbruka ytterligare TW och påverka elförsörjningen i söder.
Vatten.
x Hela nordvästra Skåne har ett betydande underskott av vatten.
Grundvattennivåerna är på historiskt låga nivåer. Att då etablera en
vattenkrävande industri är tveksamt. Ambitionen att vara en ekologiskt odlande
kommun blir då än svårare eftersom de kräver bevattning med rent vatten. De
nya områdena Tornlyckan, Potatisåker och Bakalyckan med flera, kommer
naturligtvis också att påverka vattentillgången. Svenskt Vatten varnar för att det
förändrade klimatet kommer att innebära stora utmaningar för
vattentillgången/produktionen då våra ytvattentäkter kommer att i ökande grad
lida av algtillväxt. Detta kan då få olika scenarios. Det blir dyrare att rena vatten
vilket innebär att vattenkostnaden ökar för såväl konsument som företag. Det
andra är att kommunerna själva måste producera mer vatten. Detta senare gäller
kustnära kommuner som förmodligen måste rena havsvatten för industriellt
bruk.
Estetiskt.
x Höganäs är en kustnära kommun med allt vad det innebär i form av
kulturvärden, rekreation, kulturlandskap etc. Välinges nuvarande bebyggelse
som sedan länge är beviljad och uppförd har ett kontorshus som väsentligen
överstigen alla andra byggnader i Viken på höjden och utseende, produktions-,
lager och utvecklingsbyggnader som väsentligt avviker från vad som kan
förväntas i ett litet samhälle med kulturlandskapsomgivningar.
Naturskyddsområdet längs havet kommer att störas på ett avgörande sätt likaså
privatbebyggelsen. Att då ge tillstånd till mer är 40.000kvm ”lådbyggnad” som
är 12 meter hög kommer att få långtgående konsekvenser för de
utomordentliga naturvärdena som kommunen säger sig vilja värna.
Trafik och säkerhet.
x Att byggnaderna kommer att innehålla lager och produktion, innebär att
transporterna av material kommer att öka dramatisk. Material kommer att
transporteras från Europa till Viken. Dessa transporter kommer förmodligen i
allt väsentligt att genomföras på Riksväg 111. Denna väg är sedan länge känd
som en kraftigt trafikerad väg. Ytterligare trafik kommer att tillföras såväl från
denna anläggning som från utbyggnaden av Maria Park. Ytterligare persontrafik
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6.

kommer att tillkomma för de som kommer att pendla in från angränsande
kommuner. Detta kommer sammantaget innebära en kraftigt försämrad
trafikmiljö och längre ut- och inpendlingstider. Om annan väg än 111 skulle
användas, kan man gissa att Prästavägen kommer att användas för transporter
norrut. Detta är den inte dimensionerad för. I området ligger också förskolor
och skolor vilka skulle påverkas säkerhetsmässigt och kräva omfattande
anpassningar. Man kan med fog anta att partikelutsläppen från diesellastbilarna
kommer att dramatiskt öka jämfört med idag. De nationella ambitionerna är att
dessa ska minska. Framför allt ökar risken för ohälsa för barnen i näraliggande
skolor på grund av de ökade partikelmängderna. De nya områdena Tornlyckan
och Potatisåkern kommer naturligtvis också påverka trafiksituationen på såväl
111:an som de lokala vägarna.
Närodlat.
x Upphandlingen av livsmedel i kommunen ska präglas av ekologiskt, kravmärkt
tänk, kloka miljömässiga transporter. Vi måste ge de lokala odlarna goda
förutsättningar för att bedriva ett uthålligt jordbruk i en utsläppsfri omgivning.
Många utredningar visar på en låg självförsörjningsgrad där vi som nation måste
ta ansvar. Detta ansvar trillar med nödvändighet ner på kommunnivå. Vidare
kommer det då att innebära ett ökat behov av uttag av vatten i form av
bevattning och minskad kontaminering från såväl industri som transport.

Kommentar: Kapacitetsbristen i Skåne går tyvärr inte att hantera i denna
detaljplan. Frågan bör hanteras regionalt/nationellt istället. Plan- och
bygglovsavdelningen har dock informerat exploatören om det rådande läget
och fört diskussioner med exploatören om att anlägga solceller på taket,
vilket exploatören kommer att utreda vidare. Enligt genomförd
trafikutredning beräknas trafiktillskottet från utbyggnaden inte medföra
några framkomlighetsproblem i anslutningen till Prästavägen eller i
trafikplats Stubbarp. Inte heller bedöms tillskottet medföra någon inverkan
på trafiksäkerheten. Planen styr att marken kan användas till verksamhet (Z).
Z innebär verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Det innebär
att verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, buller,
ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras här.
Verksamheter med större påverkan bör lokaliseras inom industri som
markeras med ett J på plankartan. I detaljplanen tillåts inte industri (J).
Ianspråktagande av jordbruksmark motiveras tydligare i planbeskrivningen
(s.35). Placeringen i kulturlandskapet är inte i det släpp mellan Viken och
Lerberget som kommunen vill bevara enligt översiktsplanen. I
översiktsplanen pekas området ut som ett verksamhetsområde. Kommunen
anser inte att det inkräktar på landskapsbilden i den mån att det skadar
naturvärden eller rekreationsytor. Övriga synpunkter noteras.

PRIVATPERSON 2, (2021-09-14)
Synpunkter gällande utbyggnad av Golvfabriken i Viken.
Det är tyvärr så att det är ett alldeles för högt bygge med två stora lådor och en ännu
högre kontorsdel som byggs som en pendang till det nuvarande kontoret på motsatt sida
vägen. Det får det att se ut som om man kör igenom en fabrik för att komma till Viken.
Natur och mark försvinner som inte kan återställas. Avståndet till Montessori och övriga
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hus är för liten. Vyn mot havet när man kör in i Viken via Prästavägen försvinner och
trafiken från Pervanovo på väg 111 kommer att öka väsentligt mellan Helsingborg och
Viken, som redan idag är hårt trafikerad.
Dessutom är det så att nuvarande lokaler på Prästavägen har fläktar igång 24h/dygn och
de har ett mycket dovt och irriterande, enformigt ljud. Jag är övertygad om att de som
snart flyttar in i husen som just nu byggs på Prästavägen/Lars Bengts väg, kommer att
märka av dessa. Även boende på Solrosvägen och gårdar nära de tänkta byggnationerna
kommer att uppleva störande oljud från fläktar när dessa byggnader står klara.
Det har lämnats in synpunkter på detta tidigare. Oavsett hur mycket träd som planteras
runtomkring är ljudet där konstant.
Några hävdar att det är bra med arbetstillfällen men ingen kan säga att det är invånare i
kommunen som kommer att få arbeta här.
Det är tråkigt att Viken har fått växa på detta fula och tråkiga sätt när det finns andra ytor
inom både Höganäs och Helsingborg som är bättre lämpade för denna typ av
verksamhet.

Kommentar: Byggnadshöjd på lagerbyggnaden tas i antagandehandlingarna
ner till 10 meter. Placeringen är inte i det släpp mellan Viken och Lerberget
som kommunen vill bevara enligt översiktsplanen. I översiktsplanen pekas
området ut som ett verksamhetsområde. Planen får en bestämmelse om
störningsskydd (m 2), vilket reglerar att bullerkällor, såsom
ventilationsaggregat och kompressorer, ska placeras så att ljudet riktas bort
från skola och närliggande bostäder. Övriga kommentarer noteras.
PRIVATPERSON 3, (2021-09-29)
Fortfarande vidhåller jag att Viken kommer att förlora sitt värde. av länsstyrelsen klassat
som ett historiskt fiskeläge med unik miljö viktig att bevara.
Värdefull jordbruksmark går igen till spillo. Dags för kommunen att följa länsstyrelsens.
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Kommentar: Landskapsbilden förändras självklart med föreslagen utbyggnad
av verksamheterna, men placeringen i kulturlandskapet är inte i det släpp
mellan Viken och Lerberget som kommunen vill bevara enligt
översiktsplanen. Den största delen av obebyggd mark i kommunen är
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i
anspråk. Detaljplanen gäller också utbyggnad av en befintlig verksamhet och
ligger strategiskt intill väg 111.
PRIVATPERSON 4, (2021-09-30)
Undertecknade ägare till fastigheten Svanebäck 1:510 i Viken framför följande
synpunkter beträffande förslag till detaljplan för Stubbarp 39:2 mfl.
Vi inleder det här yttrandet på samma sätt som vi gjorde 2020 06 24.
"När vi under våren 1974 flyttade in i vårt nybyggda hus på Solrosvägen hade vi
öppna landskap med betesmark, sädesfält och grön vegetation. Kor som betade
på Brännan. Vi kunde i vår vildaste fantasi inte tro att vi på ålderns höst skulle bo
i ett INDUSTRIOMRÅDE.
Det är helt fel att låta en så stor verksamhet som Välinge/Permanovo etablera sig i
ett samhälle som Viken. När bygglovet för kontorsbyggnaden på Stubbarp 39:3
beviljades var beskedet tydligt. Någon ytterligare utbyggnad skulle inte ske. Stora
byggnader har därefter uppförts på både Stubbarp 39:3 och samt på fastigheten på
Apelvägen".
Förslaget innebär en kontorsbyggnad med en höjd på 20 meter och övriga
byggnader med en höjd av 12 meter. Byggnadernas höjd bör inte överstiga 15 meter
med hänsyn till det i övrigt öppna och natursköna landskapet på väster sida om
Prästavägen samt för att inte "sticka ut" för mycket i förhållande till husen på
Apelvägen och Solrosvägen samt för att inte förstöra landskapsbilden alltför mycket.
Infarten till området är lagt i den södra delen av fastigheten. Där är två parallella
vägar inritade. Den ena som en anslutning till Brännans byaväg . Är den vägen
avsedd för genomfartstrafik till Brännans byaväg? Den andra redovisas som tillfart
till verksamheten. Mycket olämpligt att låta den tunga trafiken gå längs med gränsen
till skolan. Måste finnas bättre lösning för tillfart rakt in från Prästavägen eller norr
om verksamheten. Den föreslagna lösningen medför avgaser och buller mot skola
och bebyggelse.
I samrådshandlingarna har miljöavdelningen påpekat att det bör utredas hur
omgivande bebyggelse och skola påverkas av buller från den tyngre trafiken i
området. Att planerad verksamhet inte medför störningar för dessa verksamheter.
Ventilationsutsläpp och kompressorer bör placeras så att den inte riktas mot
undervisningslokaler och bostäder.
I ett så kustnära område med starka vindar är det oerhört svårt att styra utsläpp så att
det inte ger obehag för närliggande verksamheter och boende. Man kan här
ifrågasätta det lämpliga i att etablera en sådan stor verksamhet på den här fastigheten
med så mycket hänsynstagande till omgivningen. Man anger i planförslaget att vissa
lokaler ska användas till "viss utvecklingsverksamhet i form av prototyptillverkning".
Vad innebär den tillverkningen i form av buller utsläpp mm. Man kan redan i nuläget
uppleva obehagliga dofter (utsläpp) från den nuvarande verksamheten.
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Avståndet till skolan i söder avgränsas med en ca 30 meter bred park. Vad man kan
utläsa av planförslaget ska parkområdet inrymma ett dagvattendike som också
fortsätter i väster längs med Brännans byaväg. Det befintliga diket ska enligt
planförslaget breddas med minst 18 meter. Inom parkområdet ska också en cykelväg
anläggas som ansluter till Solrosvägen. Vi kan av planförslaget inte se var den
omnämnda cykelvägen ska gå.
Vi frågar återigen Var blir parken av ???
Längs med Brännans byaväg finns en befintlig busk- och trädridå som inte får
förstöras. Enligt detaljplanen ska den befintliga trädridån utökas längs hela
Brännans byaväg. Vi förutsätter också att man i övrigt planterar mycket växtlighet
inom området som tar upp luftföroreningar orsakade av den ökade trafiken och
verksamheten. Området ska användas till kontor, lager samt utveckling. Utveckling
är ett stort begrepp och bör preciseras. Innebär det hantering av lim, kemikalier
mm som kan medföra ytterligare luftföroreningar.
Att asfaltera en så stor yta som tidigare varit öppen mark känns oroväckande med
tanke på den klimatförändring som sker med stora regnmängder mm. Räcker det
planerade dagvattendiket till för att ta hand om detta?
TRAFIKSYNPUNKT
Det är ytterst olämpligt att bygga ut en verksamhet med tung trafik utmed en så smal
väg som Prästavägen, vilket också kommer att innebära korsande trafik mellan de
olika verksamheterna. Ett stort bostadsområde är under uppförande på östra sidan av
Prästavägen vilket kommer att öka trafiken. I det området byggs en förskola, vilket
innebär transport med barn till och från skolan. Längs med Prästavägen ligger en f- 9
skola vilket också innebär transporter till och från skolan. Utökningen av personal ger
också mer trafik. En gång- och cykelväg ska anläggas längs parkmark i södra delen av
planförslaget och ansluta till Solrosvägen. Personalen ska då kunna ansluta till buss
220 vid Musselvägen.
En promenad på ca 15 minuter. Vilket vi inte tror en stressad småbarnsförälder väljer
i stället för att köra med egen bil. En förbifart kring Viken byggdes för att minska
trafiken genom byn. Den här "proppen" på Prästavägen kommer innebära att man i
stället väljer att köra genom Viken för att nå väg 111.
I detaljplanen ingår också att fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av
Prästavägen. Vad medför/innebär detta ???
Det redovisas att man ska ta hänsyn till kringboende och skola genom att
ventilationsutsläpp och kompressorer placeras så att den inte riktas mot
undervisningslokaler och bostäder. Man ska bygga trädridåer mm för att minska
buller. Allt det här visar det olämpliga i etableringen av den här verksamheten på
Stubbarp 39:2 Det finns annan mark inom kommunen som är avsedd för den här
typen av verksamhet.
Med hänvisning till ovanstående anser vi att det inte är lämpligt att tillåta
utbyggnaden enligt den föreslagna detaljplanen.

Kommentar: Byggrätten för den största delen av bebyggelsen har ändrats och
kommer att bli max 10 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20
meter hög. De två parallella vägarna söder om inritad bebyggelse är förslag
på hur trafiken ska ske inom området, det är dock inget som regleras i
plankartan. Den södra av dessa vägar är tänkt för genomfartstrafik för
Brännans Byaväg. Planen får en bestämmelse om störningsskydd (m 2), vilket
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reglerar att bullerkällor, såsom ventilationsaggregat och kompressorer, ska
placeras så att ljudet riktas bort från skola och närliggande bostäder.
Beteckningen PARK i plankartan är en bestämmelse för användning av
allmän plats och området kommer att nyttjas för gång- och cykelväg samt
dagvattenfördröjning. Det blir alltså ingen anlagd park för rekreation. Gångoch cykelvägens läge är nu förtydligat i plankartan, och den ligger längst
söderut inom PARK-ytan. Vegetationen längs med Brännans Byaväg berörs
inte av denna plan, men inom detaljplanen föreslås ny trädplantering (n1).
Storleken på fördröjningsytan för dagvatten från området är utredd och ska
vara tillräcklig. En trafikutredning har tagits fram inför samråd, vilken
behandlar ökade trafikmängder och trafiksäkerhet. Enligt utredningen ska
trafikmängderna inte påverka framkomligheten. Kommunen tar över
huvudmannaskapet för Prästavägen från Trafikverket i samband med denna
plan.. Det innebär att kommunen har rådighet över gatan och sköter driften
av den, inom planområdet.
PRIVATPERSON 5, (2021-10-01)
Synpunkter på detaljplan för Stubbarp 39:2
Det är anmärkningsvärt att så många sakägare och privatpersoner framför en
samstämmig oro över ändringen i detaljplanen, som möjliggör en utbyggnad av ett
industriområde i Viken, utan att det på något matriellt sätt påverkar kommunens
beslut. Att göra ändringar i detlajplanen som så uppenbart strider mot den artikulerade
folkviljan, underminerar tilliten till våra demokatiska processer och kommer att göra
Viken och Höganäs kommun till betydligt mindre attraktiva platser. Jag tycker att ni
agerar helt felaktigt, och är mycket ledsen för det.

Kommentar: Synpunkter noteras.
PRIVATPERSON 6, (2021-10-01)
Synpunkter angående utbyggnaden av Välinge:
Ett rungande nej!
Jordbruksmark förstörs för alltid, då kan inte ett företags önskemål om placering väga
tyngre än det.
Det finns bättre alternativ på redan befintliga industriområden.
Kommunens tjänstemän som beslutar om detta har ett ansvar även för kommande
generationer, vi måste värna om vår värdefulla skånska åkermark.

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark.. Detaljplanen
gäller också utbyggnad av en befintlig verksamhet och ligger strategiskt intill
väg 111.
PRIVATPERSON 7, (2021-10-01)
Hur i hela friden tänker ni när ni tänker släppa igenom golvföretaget Välinge Innovations
planer om att bygga lager, kontor och lokaler för utvecklingsverksamhet på ett av Sveriges
bästa jordbruksmark?
Detta är mark som ligger i nära anslutning till bostadsområden.
Folk som köpt hus för flera miljoner ska nu få se deras drömmar gå i rök. Närliggande
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grönområden bli industrilokaler.
Det finns med all anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnormer kommer
att överskridas.
Ska dyrbar jordbruksmark bli lagerlokal?
Finns det redovisade bullervolymer?
Hur många Co2 ekvivalenter i utsläpp kommer verksamheten stå för årligen vid full drift?
Tror ni att planen om att förvandla stor del av Viken till ett industriområde kommer att
gynna kommunen på sikt?
Tror ni att folk vill bo i Viken när det första man ser är fula industrier och allt som det för
med sig.
Väg 111 är redan underdimensionerad som det är.
Förstår ni inte att antalet fordon kommer att öka avsevärt i och med detta?
Detta kommer att drabba alla i Höganäs kommun.
Visst är det bra med fler arbetstillfällen men snälla det är viktigare att folk vill bo i
kommunen.
Attraktiva områden som folk med bra inkomst vill bo i. Folk som betalar mycket skatt.
Jag har svårt att tänka mig att ni på allvar vill förändra en av Skånes vackraste hamnbyar
till ett industriområde?
Jag förväntar mig ett ställningstagande till samtliga frågor då jag med flera andra undrar
vad ni håller på med.

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i
anspråk. En bullerutredning för trafik är genomförd. Mängden utsläpp av
CO2 är inget som kan regleras i en detaljplan. Den etablering av
verksamheter som planen medger är en utbyggnad av befintligt
verksamhetsområde i Viken. Området anses vara lämpligt, eftersom att
företagets befintliga verksamhet ligger intill. Väg 111 ligger också i nära
anslutning till planområdet, vilket innebär att transporterna inte behöver köra
igenom samhället. Enligt genomförd trafikutredning beräknas
trafiktillskottet från utbyggnaden inte medföra några framkomlighetsproblem i anslutningen till Prästavägen eller i trafikplats Stubbarp.
PRIVATPERSON 8, (2021-10-01)
Välinges expansion kommer att förstöra mångas liv! Både för oss som bor på apelvägen
då det kommer att förstöra hela vår framtid. Vi ska precis få vårt första barn nu och vill
inte att vårt barn ska behöva växa upp i ett industriområde. Samt allt buller, lastbilar,
avgaser mm.
Samt för förskolan som ligger precis bredvid.
Samt att Viken inte kommer kännas som ett familjeområde längre när det byggs dessa
höga hus på 20meter. Här satsar man på en ny förskola samt nytt bostadsområde precis
intill. Men vem kommer att vilja gå på någon av de förskolorna eller bo där.
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Samt att bra jordbruksmark går förlorad. Dem får hitta någon annanstans utanför Viken
att bygga på!

Kommentar: Synpunkter noteras.
PRIVATPERSON 9, (2021-10-01)
Jag vill bara lämna ett ord från mig angående att bygga ett industriområde på andra sidan
av det redan existerande.
Min son går på förskolan Vikens montessori som har första parkett mot den åkern där
det är prat om att bygga.
Jag säger tvärt NEJ till att bygga industri där. Det räcker som det är idag med alla lastbilar
som kör förbi hans skola idag. Och att få det på båda sidorna är INGET jag önskar. Små
bostadshus, ja det kan gå men inte industri.

Kommentar: Synpunkter noteras.
PRIVATPERSON 10, (2021-10-02)
Framtagandet av en ny detaljplan för fastigheten Stubbarp 39:2 med flera som är
lokaliserad utmed väg 111 och Prästavägen i norra Viken.
Efter genomläsning av relaterade dokument kopplande till ovan diarienr, inkommer vi nu
med följande synpunkter där vi ser att dessa inte har hanteras eller tagits hänsyn till.
Vår synpunkter har inte sin huvudinriktning på utbyggnaden för företaget, utan följande
är våra huvudpunkter som är relaterade till ansökan:
1. Skolbuss till och från Vikenskolan har vi inte kunnat se att man har tagit hänsyntill
2. Barn och vuxnas rörelse Prästvägen söder
3. Aktualitet av de genomförda trafikmätningarna
4. Transporter till och från verksamheten på Prästvägen
a. Genomfartsled 112 och 111, dvs norr om Viken – Prästavägen
b. Genomfartsled Prästavägen Norr av råvaror men också färdiga produkter
c. Genomfartsled Prästvägen Norr av persontrafik – anställda
d. Högrisk vid nyttjande av transport Prästavägen Norr, bla fri sikt och kurvor
1. Skolbuss till och från Vikenskolan har vi inte kunnat se att man har tagit
hänsyntill
För de barn som inte kan eller bör ta sig själva till Vikenskolan eller liknande
verksamheter, erbjuder Höganäs kommun Skolskjuts. Denna skolskjuts trafikerar det
detaljplanerade området under de högaktiva timmarna som benämns i bilaga
5(trafikutredning). Vilka säkerhetsåtgärder kommer ni att vidta för att säkerställa en
säker skolskjuts för våra barn till och från Vikenskolan?
2. Barn och vuxnas rörelse Prästvägen söder
Noterar även att detta kan/kommer att påverka hämtning och lämning av barn, där de
vuxna kör vidare från Vikenskolan ut till väg 111 för att själva ta sig till sina
arbetsplatser, hög risk då transporter av tungtrafik (lastbilar av olika storlekar) pågår
samtidigt som dessa personbilar behöver tas sig fram. Är kommunens plan i detta att
dessa personbilar ska ’svänga’ tillbaka och köra genom Viken samhället? Vilket i så fall
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bidrar till ökad risk för olyckor då barn och vuxna rör sig till/från skolan eller till/från
busshållplatser(allmänna kommunikationsmedel).
3. Aktualitet av de genomförda trafikmätningarna

Ovan bild är ett utdrag från bilaga 5(Trafikutredning) kapitel 2.3
Enligt dessa är trafikmätningar för Prästavägen Norr genomförda 2015 samt för
Prästvägen Söder 2015.
Vikenskolan invigdes september 2021 samt att både Höganäs och Viken i har vuxit i
antalet medborgare. Ser vi på Vikens tillväxt är en stor del av de vuxna pendlare utanför
Viken eller kommunen. Viken har en hög del av familjer med barn i dagis och skolålder,
baserat på detta anser vi att denna mätning ej kan vara relevant i dagsläget och bör ej ligga
som grund till ett beviljande. En ny mätning måste genomföras för att säkerställa rätt
beslutsunderlag.
4. Transporter till och från verksamheten på Prästvägen
a. Genomfartsled 112 och 111, dvs norr om Viken – Prästavägen
b. Genomfartsled Prästavägen Norr av råvaror men också färdiga produkter
c. Genomfartsled Prästvägen Norr av persontrafik – anställda
d. Högrisk vid nyttjande av transport Prästavägen Norr, där avsaknaden av fri sikt i
kombination med kurvor förkommer i väldigt hög utsträckning
I ansökan/utredningen kan vi inte hitta något eller någon analys/hänsynstagande kring att
mången transport( exempelvis tungtrafik, leveranser, persontrafik) sker via Prästavägen
Norr som en genomfartsled mellan 112 och 111 och vice versa.
Flera trånga sektioner som bidrar till valet att nyttja genomfartsleden via Prästavägen är:
x
Berga-rondellen i Helsingborg för trafikerad(tidsaspekt)
x
Lerberget rondellen ( 111:an in mot Höganäs ) , för trång(skador/fastna)
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x
x

Höganäs rondellen Triangelplatsen, för trång(skador/fastna)
Höganäs rondellen ( vid ICA Kvantum) för trång(skador/fastna)

Vilket gör att kommer man E4 Norr eller E6 Norr och känner till ovan väljer chauffören
att köra 112 och nyttjar Prästavägen som genomfartsled.
Förutom detta så anger GPS’en (oberoende av vilken leverantör) denna väg som den
snabbaste/kortaste vägen, vilket också bidrar till högrisk av ökad trafik(exempelvis
tungtrafik, leveranser, persontrafik).
Hur ska Höganäs kommun bidra till att detta körbeteende minskas och inte ökar i och
med Välinge Innovations utbyggnad, dvs ansökan som hanteras i ovan Diarienr?
Sammanfattning
Förutom redan delade synpunkter och ställda frågor, vill vi lyfta fram nedan, då det
saknas i den totala påverkan i den utveckling av Viken och Höganäs, som kommunen har
som ambition.
Utdrag från bilaga 5 ( Trafikutredning sida 11 ) ”Prästavägen är en kommunal väg med
två körfält och en vägbredd på 6 meter och hastighetsbegränsningen 70 km/tim förbi
planområdet.”
Baserat på våra synpunkter och rekommendationer anser vi att en förnyad trafikutredning
måste göras. En viktig input är också den tidigare olyckan efter Prästavägen norr –
Äsperöd där både fri sikt och kurva samt hög hastighet bidrog till olyckan (2st tunga
fordon, cyklist), vi är tacksamma att ingen förolyckades.
Vi vill också rekommendera att Polisen får en möjlighet att tillsammans med Trafikverket
inkomma med sin/sina analyser baserat på ovan.

Kommentar: Detaljplanen bedöms inte inverka negativt på säkerheten för
skolskjutsen längs Prästavägen. Den planerade gång- och cykelvägen utmed
Prästavägen medför en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter generellt
på sträckan förbi planområdet, men också för anställda som går eller cyklar
till arbetet. Trafikmängden på Prästavägen, mot väg 111, bedöms inte öka till
den grad att man istället väljer att köra genom Viken för att komma till väg
111. Bilden i yttrandet visar befintlig trafikmängd, men i trafikutredningen
har man räknat med en prognos för år 2055 (se punkt 3.2 i
Trafikutredningen), och då är beskriven utbyggnad för Viken med. Denna
detaljplan bedöms inte påverka i vilken utsträckning Prästavägen används
som genomfartsled till väg 112.
PRIVATPERSON 11, (2021-10-02)
Som nyinflyttad till Viken är jag mycket besviken över kommunens agerande angående
utbygganden av ett industriområde i Viken. Det är skrämmande och oansvarfullt att
kommunen vid ett flertal tillfällen har gått emot byns synpunker och agerat för sitt egna
politiska intresse. Diskussionen angående ett industriområde i Viken har väckt stor oro
för de boende, både angående ökad trafik i form av tung transport men även försämrad
luftkvalité, något som speciellt påverkar bla Viken Tomater som kommer att angränsa de
nya lokalerna. Det är tråkigt att Viken håller på att bli ett nytt "Berga" istället för att
försöka hållas så attraktivt som möjligt. Som ny till Viken och som en representant av
den yngre generationen vill jag meddela mitt missnöje mot detta potentiella framtida
bygge.
Jag hoppas verkligen att ni tar vara kommentarer i beaktning.

Kommentar: Synpunkter noteras.
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PRIVATPERSON 12, (2021-10-02)
Jag blev förvånad men framförallt besviken på att Höganäs kommun nu på allvar har gått
vidare med att möjliggöra utbyggnaden av lagerverksamhet på Stubbarp 39:2. Viken har
varit en pittoresk fiskeby sedan 1700-talet och att börja försöka ändra detta till en
industriby är verkligen ett sätt förstöra en helt unik miljö. Vi behöver värna om de
kulturella och historiska byarna vi har på Kullahalvön.
En utbyggnad av 65 000 kvm, 20 meter högt kommer att förändra hela bilden på
Kullahalvön. 40 tunga lastbilar som kör skytteltrafik från Helsingborg till Viken är
verkligen ett stort steg i fel riktning när Sverige ska vara den ledande spalaren inom
miljötänk. Hur ska vi kunna fostra de nästa generationerna att bli mer miljömedvetna när
vi själva inte tar ansvar?

Kommentar: Byggrätten för den största delen av bebyggelsen har ändrats och
kommer att bli max 10 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20
meter hög. Övriga synpunkter noteras.
PRIVATPERSON 13, (2021-10-02)
Undertecknade ägare till fastigheten Svanebäck 1:508 i Viken önskar framför följande
synpunkter beträffande förslag till detaljplan för Stubbarp 39:2 m.fl.
När bygglovet för kontorsbyggnaden på Stubbarp 39:3 beviljades var beskedet tydligt.
Någon ytterligare utbyggnad skulle inte ske.
Stora byggnader har därefter uppförts på både Stubbarp 39:3 och på fastigheten på
Apelvägen. Kommunen låter ekonomin styra beslutsfattandet och tillåter att trivsel och
trygghet minskar för invånarna i Svanebäck, vuxna och såväl som barn. Har kommunen
ens försiktigt ifrågasatt någonting vad gäller Välinges vidlyftiga expansionsplaner?
Industriområde
Det är helt fel att låta en så omfattande industriverksamhet som Välinge/Permanovo
etablera sig i ett samhälle som Viken. Öppna landskap och jordbruksmark förvandlas till
ett industriområde.
Förslaget innebär en kontorsbyggnad med en höjd på 20 meter och övriga byggnader
med en höjd av 12 meter. Om det ens ska tillåtas någon byggnation på jordbruksbar mark
anser vi att byggnadernas höjd inte bör överstiga 15 meter för att inte förstöra bilden av
det öppna och natursköna landskapet på västra sidan om Prästavägen samt för att inte
dominera i förhållande till husen på Apelvägen och Solrosvägen.
Infarten till området är planerad till den södra delen av fastigheten. Där är två parallella
vägar inritade. Den ena som en anslutning till Brännans byaväg. Är den vägen avsedd för
genomfartstrafik till Brännans byaväg? Den andra vägen redovisas som tillfart till
verksamheten. Det måste ses som mycket olämpligt att låta den tunga trafiken gå längs
med gränsen till skolan. En bättre lösning för tillfart rakt in från Prästavägen vore norr
om verksamheten. Den föreslagna lösningen medför avgaser och buller för skola och
bebyggelse.
I samrådshandlingarna har miljöavdelningen påpekat att det bör utredas hur omgivande
bebyggelse och skola påverkas av buller från den tyngre trafiken i området. Industribuller
och dålig trafikmiljö såsom nu planerat kommer att medföra betydande olägenhet för
människors hälsa. Ventilationsutsläpp och kompressorer bör placeras så att de inte
riktas mot undervisningslokaler och bostäder. I ett så kustnära område som Viken med
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starka vindar är det oerhört svårt att styra utsläpp så att det inte ger obehag för
närliggande verksamheter och boende. Man anger i planförslaget att vissa lokaler ska
användas till ”viss utvecklingsverksamhet i form av prototyptillverkning”. Vad innebär
den tillverkningen i form av buller utsläpp m.m. Man kan redan i nuläget uppleva
obehaglig lukt (utsläpp) från den nuvarande verksamheten.
Längs med Brännans byaväg finns en befintlig busk- och trädridå som inte får förstöras.
Enligt detaljplanen ska den befintliga trädridån utökas längs hela Brännans byaväg. Vi
förutsätter också att man i övrigt planterar mycket växtlighet.inom området som tar upp
luftföroreningar orsakade av den ökade trafiken och verksamheten. Området ska användas
till kontor, lager samt utveckling. Utveckling är ett vitt begrepp och bör preciseras. Innebär
det hantering av lim, kemikalier m.m. som kan medföra ytterligare luftföroreningar? Här
behövs ett klargörande.
Att asfaltera en så stor yta som tidigare varit öppen mark känns oroväckande med tanke
på den klimatförändring som sker med stora regnmängder mm. Räcker det planerade
dagvattendiket till för att ta hand om detta?
Synpunkter på trafiken
Det är ytterst olämpligt att bygga ut en verksamhet med tung trafik utmed en så smal väg
som Prästavägen. En tät, korsande trafik mellan de olika verksamheterna kommer
naturligtvis att förvärra trafiksituationen. Välinges planer på ytterligare industriverksamhet
på nyligen inköpta Stubbarps boställe kommer att ytterligare försvåra trafiksituationen.
Dessutom är ett nytt bostadsområde under uppförande på östra sidan av Prästavägen
som också kommer att öka trafiken. I det området byggs en förskola, vilket innebär
transport med barn till och från skolan. Längs med Prästavägen ligger en f - 9 skola vilket
även den innebär transporter till och från skolan.
I detaljplanen ingår också att fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av
Prästavägen. Vad medför/innebär detta?
En förbifart kring Viken byggdes för att minska trafiken genom byn. Den här dåliga
trafiksituationen på Prästavägen kommer innebära att många i stället väljer att köra
genom Viken för att nå väg 111. Utökningen av personal ger också mer trafik. En gångoch cykelväg ska anläggas längs parkmark i södra delen av planförslaget och ansluta till
Solrosvägen. Personalen ska då kunna ansluta till buss 220 vid Musselvägen. En
promenad på ca 15 minuter, vilket vi inte tror en stressad småbarnsförälder väljer i stället
för att köra med egen bil. En lösning vore att göra en angöring för buss 222 i anslutning
till verksamheten.
Man anger att man ska ta hänsyn till kringboende och skola genom att ventilationsutsläpp
och kompressorer bör placeras så att den inte riktas mot undervisningslokaler och
bostäder. Man ska bygga trädridåer m.m. Man måste ifrågasätta det lämpliga i att etablera
en sådan stor verksamhet på den här fastigheten då det krävs så mycket hänsynstagande
till omgivningen.
Med hänvisning till ovanstående anser vi att det inte är lämpligt att tillåta utbyggnaden
enligt den föreslagna detaljplanen Stubbarp 39:2
Det finns mark inom kommunen som är avsedd för den här typen av verksamhet.

Kommentar: I kommunens översiktsplan är området utpekat som ett nytt
verksamhetsområde. Placeringen är inte i det släpp som kommunen avser
bevara enligt översiktsplanen. Byggrätten för den största delen av
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bebyggelsen har ändrats och kommer att bli max 10 meter, endast 1100 m2
byggnadsarea tillåts bli max 20 meter hög. De två parallella vägarna söder om
inritad bebyggelse är förslag på hur trafiken ska ske inom området, det är
dock inget som regleras i plankartan. Den södra av dessa vägar är tänkt för
genomfartstrafik för Brännans Byaväg. Planen får en bestämmelse om
störningsskydd (m 2), vilket reglerar att bullerkällor, såsom
ventilationsaggregat och kompressorer, ska placeras så att ljudet riktas bort
från skola och närliggande bostäder. Vegetationen längs med Brännans
Byaväg berörs inte av denna plan, men inom detaljplanen föreslås ny
trädplantering (n1). Storleken på fördröjningsytan för dagvatten från området
är utredd och ska vara tillräcklig. En trafikutredning har tagits fram inför
samråd, vilken behandlar ökade trafikmängder och trafiksäkerhet. Enligt
utredningen ska trafikmängderna inte påverka framkomligheten. Kommunen
tar över huvudmannaskapet för Prästavägen från Trafikverket i samband med
denna plan.. Det innebär att kommunen har rådighet över gatan och sköter
driften av den, inom planområdet. Nya sträckningar för bussar och nya
hållplatser ansvarar Skånetrafiken för, så den synpunkten får privatpersonen
gärna ta vidare till dem.
PRIVATPERSON 14, (2021-10-02)
Jag anser som skattebetalare i Höganäs kommun att detta är förstörande av bygdens
kulturella karaktär. Det är orimligt att bygga fabrikslokaler i en kulturbygd som Viken. Jag
rekommenderar att ni lägger utbyggnaden vid tillhörande distributionscentral i
Helsingborg. Det är en enorm miljöförstöring att bygga fabrikslokaler på Skånes bästa
jordbruksmark. Dessutom opponerar jag mig högljutt mot transportproblemen som
kommer att uppstå.

Kommentar: Synpunkter noteras.
PRIVATPERSON 15, (2021-10-02)
Höganäs kommun har ganska framgångsrikt profilerat sig som en kommun i tiden, som
lyckats skaka av sig gruvsamhällets, fattigdom, orättvisor och otidsenliga syn på jämlikhet,
jämställdhet och demokrati. Dessutom tror vi att Höganäs har möjlighet att profilera sig
som en framtidsbygd som lyckats förena sund ekonomisk utveckling med ansvarstagande
miljö-och kulturbevarande. I linje med ovanstående ligger inte föreslagna ändringar i
detaljplanen. Hur kan man helt bortse från värdet av en levande omgivning med Sveriges
kanske främsta jordbruksmark? Viken behöver inte någon storindustri och behöver inte
stora lagerlokaler och distributioncentra, vilket gör bygden mer oattraktiv.

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i
anspråk. Detaljplanen gäller också utbyggnad av en befintlig verksamhet och
ligger strategiskt intill väg 111. Övriga synpunkter noteras.
PRIVATPERSON 16, (2021-10-03)
Hej, jag motsätter mig detta bygget.
Vi lever i en värld där miljön är en av våra viktigaste frågor! Det hade varit så intressant
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att veta hur Höganäs Kommun resonerar här? Att bygga en stor industribyggnad på
brukbar åkermark.
De som händer är att ni uppmuntrar till mer och tyngre trafik som skall ta sig ut till
Kullabygden. Ni förstör miljön för djur och boende.
Detta handlar bara om pengar för kommunens del och jag tycker verkligen att ni ska
tänka om! Är de värt att förstöra miljön för detta? Små företagare byts ut en efter en för
dessa jättarna som HAR den ekonomiska möjligheten att bygga detta i ett
industriområde i Helsingborg (som dessutom hade legat bättre för att minska
transportsträckorna). Privatpersoner får avslag på att bygga ett staket i sin trädgård och
HD uppmärksammade för ett tag sedan en bonde i Kullabygden som fick riva en
byggnad som han saknade bygglov på. Mindre företagare skulle aldrig få samma
förutsättningar som Pervanovo och de är pinsamt att se hur kommunen höjer detta
företaget till skyarna. När man hör om föredetta anställda som pratar om en otroligt
ohälsosam arbetsmiljö. Där Darko säger att kvinnor inte borde utbilda sig till ingenjörer
och att dom är otroligt detaljkontrollerde. Är det denna typen av företagare vi vill gynna!?
Hur påverkar detta vår fina Montessoriskola? Struntar kommunen helt i hur de påverkar
den skolan? Att Ni väljer Pervanovo framför Montessori är tydligt. Men har ni tänkt på
hur detta kommer kunna påverka barnens skolresultat? Ständigt buller från lastbilar,
stökigare miljö. De finns stor chans att föräldrar kommer välja bort den skolan i
framtiden för de kommer inte vara lika bra för barnen. Det är inte en miljö man kommer
vilja sätta sina barn i!
Jag inte förstår hur detta ens kan komma på tal att byggas i ett litet samhälle som Viken.
Jag färstår självklart att kommunen ser det som ett utmärkt ställe att få in skattepengar,
men de kan inte finnas fler anledningar. Att Pervanovo redan har fått bygga ut så mycket
som dom har gjort, är för sent att göra något åt, men mer behöver inte förstöras. De
finns gott om industriområden som man kan lägga en sådan här anläggning på. Viken
är inte ett samhälle som är beroende av Pervanovo eller Välinge!
1. Om liknande detaljplan tillåts att byggas så kräver jag att en hög bullervall ska gå ut
med hela grusvägen. Från Montessori till 111:an. Träden måste va kvar och bli fler så
att man har kvar känslan av naturen.
2. Höjden på den planerade byggnaden är 20 meter. De är absolut inte okej. Om
det överhuvudtaget ska byggas något så ska det inte överstiga 10 meter i nockhöjd.
Dessutom så är de tre byggnader som är "bevarandevärda"- där är alltså rivningsförbud.
De ligger på Stubbarp 39:2 - vilket är jättebra eftersom de är en väldigt fin fastighet. Miljön
runt om är minst lika vacker och huset har sin charm för att de ligger där de ligger. Varför
ska man bevara ett hus som de om man ändå ska förstöra miljön runt om? Alla vill inte bo
som Gunnar Nilsson.
Tänk om!

Kommentar: En skyddsvall vall för ljus och andra olägenheter har i den
nordvästra delen skrivs in som planbestämmelse. Befintliga träd längs
Brännansbyaväg påverkas inte av detaljplanen, och nya trädplanteringar
tillkommer. Byggrätten för den största delen av bebyggelsen har ändrats och
kommer att bli max 10 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20
meter hög. Den kulturhistoriska bebyggelsen inom planområdet får skydd i
form av varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Övriga synpunkter
noteras.
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PRIVATPERSON 17, (2021-10-03)
Synpunkter på Pervanovos utvidgning av lager, kontor och utvecklingslokaler.
Vi anser att byggnationen av industrikolaler och kontorsbyggnader kommer att påverka
vårt boende negativt.Skymma utsikt samt soluppgången som vi aldrig ser mer.
Miljön kommer också att påverkas av lastbils -bilavgaser samt vilka andra utsläpp följer
med den nya byggnationen????
Vi är oroliga att en storbrand kan bryta ut,hur ska vi kunna känna oss trygga som bor i ett
område som har blivit så tätbebyggt? Vem tar ansvar för giftutsläpp och sanering av våra
tomter och bostäder??
Prästavägen är redan nu väldigt traffikerad,bl.a.möter vi gaffeltruckar med gafflarna nere
Lastbilstrafiken från Pervanovas befintliga anläggningar tar hela Prästavägen för att ta sig
ifrån Pervanovas fabrik.
Pervanova har tydligen redan köpt in mer markområde på andra sidan 111,för att
expandera ännu mer.Kan detta vara på spekulation? Det behövs tydligen
fabrik ,kontor ,parkering ,samt bostäder på vart ställe ,kan detta vara för avyttring i ett
senare skede?? Dett har vi ju sett tidigare när det gällde forskning och utveckling. Vi ser
nu vad det blev av detta.!! Vi är livrädda för hur det ska bli.
När vi flyttade till Viken 1974 för att få en fin och trevlig plats för barn och vuxna är vi
så besvikna att Höganäs kommun inte kan stå emot Pervanovas erbjudande !!!!!!

Kommentar: Byggrätten för den största delen av bebyggelsen har ändrats och
kommer att bli max 10 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20
meter hög. Avseende risk för storbrand så har Räddningstjänsten varit
remissinstans i denna detaljplan och deras synpunkter ska tillgodoses i
bygglovsskedet för att göra bebyggelsen säker. Några giftutsläpp har inte
påtalats av kommunens miljöavdelning. Utifrån den trafikutredning som
gjorts anser kommunen att detaljplanen inte leder till en trafiksituation som
påverkar det statliga vägnätet i så stor utsträckning att det föranleder
negativa konsekvenser. Övriga synpunkter noteras.
PRIVATPERSON 18, (2021-10-03)
Viken är en idyll som kommer att förstöras om det byggs ett industriområde. Jag bor nära
och kan redan nu störas av kemikalielukter om vinden ligger på från deras håll. Jag är
också bekymrad över ökad trafik, buller och förstörd natur.
Bevara Viken som en by, inte som ett industriområde. Det är min åsikt.

Kommentar: Synpunkter noteras.

PRIVATPERSON 19, (2021-10-03)
Dear Höganäs Kommun,
I just read in HD about the continued development of Vällinge in Viken. I live at
Solrosvägen 61 and would like to briefly express my disappointment over the direction
their expansion is going. To be honest, I really do not think for a minute that you will
read this and care, but it makes me feel better. I am a taxpayer in this kommun but we
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know that his money speaks more than the wishes of those living here. Do you really
think there is no other land to buy? Our friends are the ones who recently sadly sold their
to Välinge since they knew how their property value was shrinking. Who would want to
buy a small farm area with prison-looking buildings, electrical fences, and large
transportation vehicles right outside your door? Nobody! I am thankful that HD has
written about this but to be honest I wish that the ideas and feelings of those who live
here were more important to you and that you would call for meetings to discuss the
development of our areas. New apartments, preschool, and many villas seem less
important to you than the money from a man who does not care what monster buildings
he builds, does not live here (despite purchasing two large properties in Gamla Viken),
and does not even have an interest in the people in this city.
I wish I had time to do research on the negative effects the building will have on us, but I
am sure others with more knowledge have done so to no useful outcome. Suffice it to say
that I am day by day more and more disappointed in Höganäs Kommun and their total
lack of planning....at least for those living here and who call this home.
I hope you are disappointed in yourselves too.
A disappointed tax-paying Vikenbor.

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i
anspråk. Detaljplanen gäller också utbyggnad av en befintlig verksamhet och
ligger strategiskt intill väg 111. Övriga synpunkter noteras.
PRIVATPERSON 20, (2021-10-03)
Hej!
Jag vill lämna synpunkter till kommunen gällande detaljplanen som har att göra med
utbyggnaden av Pervanovo i Viken (KS/2018/310).
I planförslaget finns föreslagen bebyggelse. Denna utformningen som är förslagen anser
inte jag uppfyller eller harmoniserar med det utredningar och analyser som utgör underlag
till denna bebyggelse.
Till att börja med har kommunen i sin ”översiktliga klimat analys för Höganäskommun
(uppdragsnummer 128002304)” konstaterat i egna ord att det finns starka anledningar att
agera och ta hänsyn till klimatet. Alltså bör inte klimatet drivas på med mer godstrafik
genom dåligt genomtänkt lokalisering av en fabrik. I granskning och planbeskrivningen
konstaterar man också att exploateringen har i olika gard negativ påverkan på människor
och miljö.
Med kommunens goda minne fortsätter man agera mot sina egna konstaterande i
rapporterna ovan. Hur kommer det sig att man med denna kännedom inte kan förmå sig
att se konsekvenserna av att anlägga en industri, som inte har något egentligt syfte, att
geografisk etablera i Viken? Kommunen borde ta sitt ansvar, med avstamp i sin egen
rapport och stoppa bygget av Pervanovo.
På jordbruksverket framgår det att kommuner har en särskild roll i bevarandet av
jordbruksmark. På vilket sätt har Höganäs kommun tagit följande i beaktning? Hos
jordbruksverket kan följande läsas.
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”Kortsiktiga vinster får ofta gå före jordbruksmarkens betydelse eftersom markens
värden är svåra att sätta prislappar på. Men jordbruksmarkens värden kan påverka
människors vilja att bo, verka och leva på en viss plats.
x

Möjligheten att producera mat blir allt viktigare, när befolkningen ökar och
världens åkerareal minskar.

x

Åkermark buffrar stora vattenflöden, till exempel vid kraftiga regn.

x

Utan jordbruksmark som odlas och betande djur växer landskapet snabbt igen.

x

I jordbruksmarken finns mängder av arter som riskerar att dö ut om markerna
inte brukas och bevaras.

x

Åkermark och betesmark binder koldioxid i marken.

x

Småskaliga odlingar, gärna stadsnära, kan ge möjligheter till både integration och
rehabilitering.

x

Allt fler konsumenter vill välja lokalproducerade och närodlade produkter.

x

Närhet till naturen, och särskilt öppna landskap, har en positiv inverkan på
människors hälsa och välmående.”

Nu är planerna att låta denna marken bebyggas med en fabrik som både direkt och
indirekt påverkar människor och miljö negativt. I ert underlag kan man konstatera att
lastbilstransporterna kommer öka mycket kraftig. I Tyrensrapporten kan man göra ett
snabbt överslag att 20 resor om dagen (T&R Helsingborg) i 250 dagar ger en
lastbilstransport på ca 90 000 km om året. Detta är en omedelbar konsekvens av att
förlägga fabriken i Viken. Denna miljöbesparingen kan göras tämligen enkel, förlägg
fabriken i Helsingborg eller vid något annat transportnav.
Dessa 5000 transporter ska i nuvarande förslag in och vända mellan fabriken (baksidan)
och bostadsområdet. Alltså vid 5000 tillfällen om året ska barnen på Vikens Montessori
och boende i närområdet ta del av trafikbullret och avgaserna från dessa lastbilar. Med
denna kännedom kan man inte anse att kommen tagit tillräcklig hänsyn till varken
Montessori eller de boende. Vi kommer onekligen bli negativt påverkade.
Det ska även tilläggas att utöver lastbilstrafiken kommer det att bli ett tillskott enligt
planbeskrivningen på mellan 2130-2700 extra fordon/dygn. Adderar men detta till ovan
beräkning blir belastningen till följd av lokaliseringen av fabriken på närmiljön bort om
alla motiveringar och sunt förnuft för allvarlig.
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https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/jordbruksmarkens-varden

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i
anspråk. Detaljplanen gäller också utbyggnad av en befintlig verksamhet och
ligger strategiskt intill väg 111. Trafikmängden i området ökar med denna
etablering, men med avstånd, grönytor och trädplantering mot omgivande
bebyggelse så bedöms påverkan inte bli alltför stor. Övriga synpunkter
noteras.
PRIVATPERSON 21, (2021-10-03)
Hej!
Här kommer mina synpunkter på förslaget till detaljplan för Stubbarp 39:2 mfl i dnr
KS/2018/390.
Sveriges kommuner har fått rättigheter att planlägga mark inom kommungränsen.
Med rättigheter följer skyldigheter.
Höganäs kommun är skyldiga att följa utvecklingen i världen och i synnerhet följa svenska
lagar och överenskommelser.
Förslaget till detaljplan är ett brott mot bland annat Miljöbalken och Parisavtalet.
Jag vill att förslaget till detaljplan avstyrks med motiveringar enligt punkterna A. - H.
nedan.
A. Miljöbalken
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Miljöbalken 3kap 4§ Åkermark ska brukas …
Samhällsintresset att den pågående klimatförändringen och temperaturstegringen
hålls under +1,5 grader är större än att Höganäs kommun anser sig ge rätt att bebygga
högvärdig åkermark.
B. ekvationen
Det finns en ekvation E där det på ena sidan står:
x Världens och Sveriges befolkning ökar, vilket gör att det behövs mer mat och bränsle
(ökar med 70 miljoner människor per år).
x Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas med bränslen från icke-fossil källa.
x Elförbrukningen ökar och ökad omvandling av biobränslen till elenergi måste ske.
x Plast med innehåll av fossila råvaror måste ersättas med plast med icke-fossila råvaror.
För dessa fyra punkter behövs mer odlingsbar mark.
x I Paris 2015 skrev Sverige under på den internationella överenskommelsen att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt bunden kol(dioxid), ska bli större än 0.
Under många år har den differensen varit starkt negativ, dvs utsläppen av koldioxid har
varit mycket större än den mängd som binds.
x Kolinlagringen i mark och vegetation måste öka.

På andra sidan står:

x Minskad odlingsbar yta och kolinlagring då mark tas i anspråk för bebyggelse.
x Minskad odlingsbar mark pga redan uttorkade marker i södra Europa och snart även

norrifrån när Golfströmmen minskar ytterligare.
x Minskade skördar och kolinlagring pga allmänt stigande temperaturer.
x Minskade skördar och kolinlagring pga högre frekvens på extremväder såsom
extremvärme som leder till bränder i naturen, skyfall med översvämningar och stormar.

För mänsklighetens bästa måste ekvationen E = ena – andra vara större än 0. Den är nu
starkt negativ.
I detaljplanen finns inte redogjort var det som odlats hittills ska odlas istället.
I slutändan blir det på mark i Amazonas där skog bränns och mark uppodlas.
Dock uteblir regnet och det blir stäppmark. Snart blir miljontals invånare i Sao Paulo utan
dricksvatten.
Åkermarken i Stubbarp 39:2 är minst i klass 7 och är fri från sten. Det är fält som ger
förutsättningar för produktion av livsmedelsråvaror till låg kostnad och hög kvalitet.
Om odling istället kommer att ske på mark av klass 3-4 så är avkastningen per hektar bara
ca hälften och dessa fält är oftast små och oregelbundna.
Det innebär att 2-3 gånger så stor yta måste odlas för samma skörd.
Detta innebär CO2-utsläppen från maskiner som används för odlingen blir 2-3 gånger
större för samma mängd gröda.
Marken har större urlakning av växtnäring (minst dubbelt) och det innebär att
växtnäringsurlakningen blir minst 4-5 gånger så stor per kilo gröda.
C. IPCC
FNs klimatpanel IPCC kom 2021-08-09 med ny rapport där huvudbudskapet är att
Alla på jorden, inklusive Höganäs kommuns invånare och beslutsfattare, måste se till att
Parisavtalet uppfylls.
Det innebär att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt bunden kol(dioxid),
måste bli större än 0.
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Den 2021-09-17 meddelar FNs chef att för lite görs och världens temperaturstegring är
på väg mot +2,7 grader. I månadsskiftet oktober-november 2021 hålls klimatkonferensen
Cop26 i Glasgow. Strängare krav väntas.
Fotosyntesen på åkermarken gör att den ytan är klimatpositiv. Borttagande av fotosyntes
samt byggnation av vägar och byggnader gör ytan klimatnegativ. Inget i detaljplanen görs
för att differensen ska bli större än 0 och ytan förbli klimatpositiv.
D. Livsmedelsstrategin
Riskdagen har efter Prop 2016/17:104 beslutat om En livsmedelsstrategi för Sverige - fler
jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Att bebygga världens bästa åkermark bryter mot livsmedelsstrategin.
E. Suboptimerad ekonomi
Staden säljer marken billigt till exploatör utan någon som helst motkrav.
Det leder bara till stora förluster ekonomiskt, klimat- och miljömässigt som hela
mänskligheten får betala dyrt.
Alla världens skattebetalare får betal dyrt för den kortsiktiga vinsten Höganäs kommun
gör.
F. 4 jordklot
I Sverige förbrukas naturresurser som om det finns 4 jordklot.
Att bygga verksamhetslokaler på åkermark gör att naturresurser fortsätter förbrukas samt
mat och klimat.
G. Mer verksamhet i elområde 4 ger större elförbrukning och det ökar på behovet av
importerad el från Danmark, Tyskland och Polen.
Denna el är från fossilt ursprung genom att de eldar med naturgas, stenkol eller olja.
Detta leder till högre elpris och större CO2-utsläpp.
H. Förslaget till detaljplan görs för att skapa arbetstillfällen i verksamhetslokaler.
Samtidigt tas jobb bort direkt och indirekt från den verksamhet som bedrivs på marken
nu och produktion av mat och bioenergi försvinner.
Utan mat under längre tid så blir inget jobb utfört.
LKAB vill i Kiruna komma åt en specifik plats för att utvinna naturresurser.
För att komma åt platsen får de bekosta flyttning av tidigare bebyggelse.
Om exploatör vill komma åt plats för att bygga i Höganäs kommun, där det idag finns
värdefull naturresurs, så måste de flytta naturresursen först så att den kan återanvändas på
ny plats.
I första hand begär jag förbud att exploatera åkermark i Höganäs kommun.
I andra hand kräver jag att åkermarken inom hela planområdet flyttas intill ett djup av 2
m så den kan återanvändas för matproduktion.
Flytta jordvolymen till plats inom Familjen Helsingborg som idag har liten eller ingen
fotosyntes och etablera marken där.
Marken etableras på sådant sätt att det första året efter flytt går att ta en skörd som är
minst 90 % av vad den var på tidigare plats och från tredje året ska den vara minst 95 %.
Exploatören, inte skattebetalarna, ska stå för notan. Att det ska vara ett 2 meter djupt
jordlager är för att marken genom kapillär förmåga ska kunna förse växtligheten på ytan
med grundvatten.
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Bygg därefter verksamhetslokaler på 2 m lägre nivå eller fyll upp med material från plats
som tidigare haft ingen eller mycket låg fotosyntes och kolinlagring.
Bäst är dock att alla kommuner inom Familjen Helsingborg gör gemensam sak och
förlägger respektive utbyggnadsplaner som tar odlingsmark i anspråk till område med låg
eller ingen fotosyntes.
I dessa kommuner finns planer på både bostadsbebyggelse och byggnation av
verksamhetslokaler.
Mitt förslag är att detta förläggs till nya orter längs E4 mellan Stidsvig och Smålandsgränsen. Järnväg kan dras längs E4 mellan Åstorp och Markaryd.
Stoppa omedelbart all byggnation på åkermark, för mänsklighetens bästa.
Mat och Klimat går före Jobb.

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i
anspråk. Detaljplanen gäller också utbyggnad av en befintlig verksamhet och
ligger strategiskt intill väg 111. Kommunen har planmonopol och därför rätt
att pröva markens lämplighet för verksamhetsområde. Miljöavdelningen,
kommunekologen och Länsstyrelsen Skåne har i sin roll som
tillsynsmyndigheter inte yttrat sig om att planen inte är förenlig med
miljöbalken. Detaljplanen bidrar till biologisk mångfald genom bland annat
att anlägga en större dagvattenfördröjning intill verksamheten och nya träd
kommer att planteras. Sammanfattningsvis är kommunens bedömning att
detaljplanen inte medför någon negativ inverkan på platsen i stort. Övriga
synpunkter noteras.
VIKENS KULTUR- OCH BYAFÖRENING (2021-10-03)
1. Förord
Läsaren av kommunens underlag för förslaget till detaljplan för Stubbarp 39:2 får
omedelbart en känsla av att arbete och beslut skett med mycket lätt hand och flexibel
hållning. Förvisso kan kommunen hävda att demokrati råder och att beslutet framkommit
i full demokratisk anda och i enlighet med alla lagar och regler.
Men, och men, när kommunen på detta vis så drastiskt kör över en hel by, så ställer sig en
stor lokal medborgarorganisation som VKB sig frågan om det ligger något bakom. Varför
ska kommunen köra över Viken och dess invånare gång på gång. Är Viken något slags alllösning på alla tillväxtproblem i kommunen? ”För att väldigt många vill flytta till Viken”
är ett påstående från en ledande politiker och i sammanhanget (stads- och kommunal
planering) ett mycket kortsiktigt och ogenomtänkt yttrande.
Är det ett skäl för en ohejdat tillväxt och utbyggnad av Viken i en skala som är helt
främmande för det Viken som gestaltades på 60–70 tal som komplement till den gamla
bykärnan?
Viken med tradition i sjöfart, fiske och jordbruk, har nu fått en av Europas största
träbaserade golvfabriker, något som ingen Vikenbo såg komma, där tillväxten smugits
fram och nu exploderar verkligheten i ansiktet på Vikenbon, när Välinge vill bygga lager
och logistik, mm i en skala som är totalt artfrämmande för Viken och för det område där
denna verksamhet är tänkt att placeras.
Förslaget om Välinges utbyggnad med lager, mm ska stanna vid ett (dåligt och ej
underbyggt) förslag. Utbyggnaden hör inte hemma i området:
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1. Utbyggnaden ändrar gestaltningen av denna del av Viken på ett avgörande vis, något
som de boende absolut inte kunnat förvänta sig eller som de på något vis ska behöva
acceptera i sitt samhällskontrakt med den by de valt att leva sina liv i och den kommun de
råkar tillhöra.
2. Utbyggnaden står i strid med tidigare detaljplan om öppna zoner och fri sikt mellan
byarna, där det ej ska bebyggas och
3. Utmärkt jordbruksmark ska inte användas till byggnader och hårdgjorda ytor. Det säger
sunda förnuftet och det är självklart i en försörjningsplan för riket, att de jordar som bäst
lämpar sig för grönsaker i det här fallet, dessa marker förstör man inte för all framtid.
4. Den förväntade livslängden för den föreslagna utbyggnaden kan diskuteras. Hur länge
kommer golvfabriken att bestå i Viken, innan lägre arbetskostnader, lägre priser på
insatsvaror eller att ägarna fokuserar på annat, gör att verksamheten flyttar (utomlands)?
Vad kvarstår? Tomma lokaler, som givetvis får andra hyresgäster, andra verksamheter och
som kommer att drivas efter andra principer än den mycket höga standard som Välinge
har ifråga om skötsel och grönt och snyggt runt sina fastigheter. Andra kommande
verksamheter, innebär inte förslumning direkt, men säkert lägre ambitioner och
förmodligen verksamheter som kan störa genom buller, lukt, ljus och andra störningar vid
många transporter och folk omkring dygnet runt.
Det finns en väl etablerad praxis i svensk rikspolitik, när man tar hänsyn till stora
särintressen och inte kör över minoriteten. Trots att demokratiprocessen är väl uppfylld.
Vi kan kalla den för Bamsedoktrinen, eftersom vi är i Viken: ”Den som är stark måste
också vara snäll”. Ett slående exempel var när regeringen vid införandet av
löntagarfonderna ändå till slut lyssnade på företagarna i näringslivet och skrotade
genomförandet. VKB har inte märkt mycket av just den politiska mognaden i
kommunens hårdhänta omstöpning av Viken.
VKB återkommer i punkterna nedan med skäl för varför detta förslag ska skrotas.
VKB ser framför sig en bättre dialog med kommunens ledning om hur Viken kan få sina
värden bevarade och förstärkta i stället för misshandlade som i detta fall. VKB, kommer
att på varje sätt framöver göra vad föreningen kan för att förhindra vidare utbyggnad.
Denna verksamhet har som den utvecklat sig ingen naturlig plats i lilla Viken. Varken
insatsvaror, marknad eller maskinoperatörer finns runt hörnet. Verksamheten hör bättre
till träriket norröver och inte i ett område med Europas bästa jordar och ett av Sveriges
mest angelägna turist och rekreationsområden.
Jordbruksmark
I dag, 3 oktober 2021, i HD, sid 2, utvecklar skribenten Ingrid Runsten, problemen med
att lokala politiker behöver se längre än näsan räcker, i samband med bland annat
ianspråktagande av utmärkt åkermark för logistikändamål. Hon beskriver Skånes jordar
som bland de bästa jordarna på den här planeten. Det är hennes uttalande, men alla
förstår vikten av att vårda och utveckla den jord vi har. Om tanken räcker längre bort än
näsans längd, vill säga. En så pass kort, viktig och enkel analys i ämnet, att VKB hänvisar
med länken:
https://etidning.hd.se/shared/article/lokala-politiker-maste-se-langre-an-nasanracker/tcGpV_br
Detta är säkert inte sista ordet i denna aktuella och viktiga fråga. Se tidigare artiklar i
HD/Sydsvenskan. Klass 7 jordar, särskilt lämpade för grönsaksodling (sandblandad jord)
är också viktig åkermark, här växer morötterna och löken bäst.
Fria ytor mellan byarna
Tidigare detaljplan med fria ytor mellan byarna Lerberget/Viken är giltig och den fria ytan
ska gälla åtminstone upp till Prästavägen, detta enligt tidigare kommunalråd, som var med
och tog fram underlaget för denna plan.
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Expansion
Expansionen i Viken har gått för långt. Förtätningen förvanskar byns gestaltning och
traditionella utseende. Industrialiseringen i stor skala förändrar hela bilden av byn. De
familjer som valt att bosätta sig i Viken, ska fortsatt ha sin rätt att uppleva byns
gestaltning och de marker och utsikter över mark och hav som alltid funnits. Skälet att
bygga och industrialisera Viken ”för att väldigt många vill flytta till Viken” citat Peter
Schölander, är ett i sammanhanget (stads och kommunal planering) mycket kortsiktigt
och ogenomtänkt yttrande.
VKB menar att kommunen inte ska blanda bort korten. Alla vet vad som kan inbegripas i
termen lätt industri. Även om uttrycket är förlegat och den kommunala planeringen
använder andra begrepp för att klassificera industrietableringar, kvarstå faktum: När
Apelvägen och området intill skapades för lätt industri, var det något som man kunde
acceptera som inte störande och som ett vitalt inslag i stadsbilden. Det VKB som
Byaförening och därmed talesperson för Vikenborna är något helt annat. Här ser vi en
utveckling mot ett av Europas större trägolvindustrier.
Valet en gång i tiden av lokalisering av Välinges utvecklingsverksamhet till Viken, var inte
fel. Anläggningen passade väl in på Apelvägen.
Men när man går upp i storlek till först en anläggning för att testa maskiner att köra
provserier av golv, har företaget nått väl över gränsen för den typ av småskalig och stilla
verksamhet som är vad Viken klarar av, sett till miljö, byns gestaltning och
transport/kommunikation.
I nästa steg har Viken fått svälja en fullskalig golvfabrik, som när den nu avses gå upp i
full drift, påstås behöva ett omfattande logistik hantering, samt ytterligare kontor och
laboratorier för utveckling.
2. VIKENS UTVECKLING

Illustration ovan ur förslag till utbyggnad av Viken, fram till 2055, enligt översiktsplan
2035. Som vi ser gäller här Detaljplaneförslaget för Brännan 23:4, mfl och idén om öppna
landskap mellan byarna.
Område 1: a är nu under utbyggnad.
2.1 Välinges utbyggnadsförslag innebär stora och oåterkalleliga följder. Följder som inte
är övervägda och därmed är konsekvenserna vare sig identifierade eller beaktade.
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De yttranden VKB ställer här handlar inte om Pervanovo eller Välinge (hädanefter för
enkelhetens skull: Välinge). VKB är de första att gratulera företaget till dess framgångar
och förmåga till utveckling.
VKB vänder sig till kommunen för att utreda hur processen uppstått, när kommunen
ställde Välinges önskan om utbyggnad av logistikbyggnader (VKB:s sammanfattning,
byggnaderna har olika användningsområden). VKB förväntar sig en förklaring över hur
kommunen resonerat och vilken kompetens, samt bakgrundsinformation som
kommunen haft tillgång till, för att fatta beslut om att lägga upp detta förslag.
Grundläggande frågor för denna ansats att få besked om underlagen för besluten, är
hanteringen av skyddet för jordbruksmark, bevarandet av de öppna markerna mellan
byarna och om förslaget på utbyggnad av Välinge kommer att stöpa om Viken till ett
industri/sovförortssamhälle.
Expansionen i Viken har i så fall gått för långt. Förtätningen förvanskar byns gestaltning
och traditionella utseende. Industrialiseringen i stor skal förändrar hela bilden av byn. De
familjer som valt att bosätta sig i Viken, ska fortsatt ha sin rätt att uppleva byns
gestaltning och de marker och utsikter över mark och hav som alltid funnits. Vikenborna
har ett samhällskontrakt med Höganäs kommun och det är inte fair att bryta detta
kontrakt från kommunens sida med övergrepp som en hänsynslös och onödig
industrialisering i Viken utgör.
De föreslagna utbyggnaderna innebär i stort utöver ovan, tre stora frågetecken:
– Tidigare har det aldrig byggts så stora byggnader i kommunen och ingenting i närheten
av dessa storlekar bland villor och gårdar. Vad innebär det?
– Bullerproblem vid så intensiva logistikrörelser är svåra att beräkna. Teoretiska modeller
är ett försök till beräkning, men teori och verklighet är två vitt skilda ting. Därför är det
viktigt för medborgarna att få veta om det går att skapa sig relevanta värden på det buller
som kommer att uppstå. Att hoppas på det bästa är i detta fall ett svek mot medborgaren.
Försiktighetsprincipen måste i stället gälla. Hur stort buller bir det och vid vilka
tidpunkter på dygnet/veckan?
– Miljö och säkerhetsaspekterna och trafikriskerna är ytterligare ett område, som inte
belysts tillräckligt i detta förslag. Även här bör försiktighetsprincipen råda, dvs vet man
inte med säkerhet, avstår man tills vidare. Hur skapar sig kommunen säkerhet i dessa
frågor?
2.2 Planer mot varandra

Byggnad Lager: BTA 17 700 m2 och nockhöjd 12m. Byggnad R&D: BTA 18 160 m2,
och nockhöjd 12 m, Byggnad Kontor BTA 1 100 m2 (5 våningsplan) med nockhöjd 20
m. Stubbarps Boställe verkar stå orört.

38

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

Page 288 of 748

GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2022-01-13 DETALJPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 39:2 M.FL.

Detaljplaneförslaget (KS/202018/310) som ligger till grund för Välinges ansökan att
uppföra logistikbyggnader kolliderar med viljan i tidigare Detaljplan för Brännan 23:4
(KS/2015/755), där syftet är:
”att säkerställa odlingslandskapet och naturen för att bevara kontakten mellan kusten och
inlandet, vilket i sin tur ger möjlighet för tätorterna Viken och Lerberget att vara
fristående”.
Och vidare:
”Huvudidén med planförslaget är att bekräfta den befintliga bebyggelsen i plan och
säkerställa odlingslandskapets karaktär. ”
VKB kan inte anse att KS/202018/310 kan överhuvudtaget ha någon framgång, sett till
det skydd man ger odlingslandskapet och gestaltningen av befintlig bebyggelse i
VKB önskar därmed få klarlagt:
• Kommunens ansvar i frågan,
• Hur kommunen vidare tänker sig gestaltningen av Viken i framtiden
• Och i synnerhet gestaltningen av detta område
• Samt synen på bevarandet av det tusenåriga odlingslandskapet.
Vi återkommer till frågorna senare, men först en rekapitulation av hur stora förändringar
har blivit i områdena runt Prästavägen norr om Vikenskolan. Dvs i direkt anslutning till
området Stubbarp 39:2 mfl.
2.3. Ändrad gestaltning norra Prästavägens område
Apelvägen skapades för att ge utrymme för det man kallar lätt industri, hantverk och
småföretagsamhet. Tanken var att den lille företagaren etablerade sig på en rimligt stor
tomt, med både villa och verksamhetslokal. Så har även västra sidan av Apelvägen
bebyggts. I änden av Apelvägen byggdes 5 intressanta byggnader ur arkitektursynpunkt,
fd Tillberg Design, idag Vikens Montessoriskola.
Välinge uppförde i en anpassad arkitektur - till lokal tradition och område en fastighet på
östra sidan. Senare uppförde Nordic Care en byggnad i liknande gestaltning som Välinge
vid Apelvägens början. Och Sans & Balans uppförde en svart byggnad, som också
gestaltningsmässigt passar in.
Så långt är allt väl. Under senare år har däremot kvarteret förvanskats till något helt annat.
En lagerplats för Välinge blev ett tak och kallager, vilket nu blivit en stor grå
lagerbyggnad. Det är något annat än ursprunglig gestaltning.
Som slutkläm har Välinges ”kvarter” inhägnat med ett 2,5 m högt el-och larmstängsel,
vilket ger kvarteret ett helt annat intryck än vad som tidigare hade avsetts. Tanken på
villakvarter är helt borta, det blev ett industrikvarter, som signalerar att man bedriver
verkligt skyddsvärd verksamhet innanför stängslet.

Apelvägen, område avsett för lätt industri/tillverkning och handel. Här Välinges utbyggnader med
artfrämmande stängsel och tillbyggnad som skiljer sig från omgivningen.
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2.4. När ändrar en by eller ett område inriktning, så dess gestalt ändras för generationer
framöver?
När kommer vi till the tipping point? Skall Viken behålla sin attraktionskraft med sin
gamla bydel och kringliggande villaområden, utförda med lätt hand och gröna fingrar,
eller skall Viken förvandlas till något annat, en industri och logistikverksamhet, med
bostäder runtomkring? Industri och framåtskridande är utmärkt, men låt oss nu reda ut
konsekvenserna och att vi bestämmer vad Viken skall vara. Som idag eller något helt
annat.
Ser vi bilderna ovan och fotot på framsidan, kan man konstatera att industrialiseringen av
detta område redan har antagit stora proportioner och för alltid ändrat områdes
gestaltning. Tål området fler utbyggnader och i en mycket större skala än nuvarande
byggnader? VKB ber att få frågan ordentligt utredd.
De etableringar som Välinge gjort hittills har varit anpassade till sin karaktär. Med
minuspoäng för extrema stängsel och lagerhall i villakvarter. Byggloven för dessa två
tilltag måste granskas.
Välinges huvudkontor fungerar till sin gestalt, genom att volymen delats upp i ett kors.
Fabriksbyggnaderna har man, åtminstone från Prästavägen och Svanebäckshållet kunnat
smyga in någorlunda diskret. Från andra sidan är byggnaderna mer påtagliga, se denna
skrifts första sida. Men, gjort är gjort och då det inte fanns någon uppfattning om det
öppna odlingslandskapet ska sträcka sig runt hela Viken innanför väg 111, lämnar vi dessa
byggnader utan vidare kommentar - utöver den alltid närvarande inställningen att prima
odlingsmark skall bibehållas.
I förslaget visas hur Välinge vill bygga tre byggnader inom området.
Byggnad Lager: BTA 17 700 m2 och nockhöjd 12m.
Byggnad R&D: BTA 18 160 m2, och nockhöjd 12 m,
Byggnad Kontor BTA 1 100 m2 (5 våningsplan) med nockhöjd 20 m
Totalt kommer planområdet att byggas med 36 960 m2, varav 17 700 m2 lager, 18 160
m2 R&D och 5 500 m2 kontor.
Även om volymer och ytor på byggnaderna minskat sedan förra förslaget, bildar dessa
byggnader tillsammans en väldigt kropp, som kommer att synas över hela landskapet. Det
skapar en helt annorlunda gestaltning av Stubbarpsområdet.
2.5. Betydelsen av öppet odlingslandskap mellan byarna
Odlingslandskapets värnande är självklart för VKB, det framgår ur föreningens namn Vikens Kultur- och Byaförening.
Så har landskapet vid Stubbarp och runt Viken alltid sett ut under århundradena.
Ryggraden i byarna har varit kombinationerna av småskaligt lantbruk/sjöfart/fiske.
Utbyggnaden av Viken har till nära 100% skett med villakvarter med gröna förtecken och
byggnaderna har placerats grönt i landskapet. Det är denna mix av by och öppna fält som
ger området dess karaktär.
Vilken självförsörjningsgrad måste Sverige ha? Hur skall beredskapen vara? Sett till år
2020 och de obehagliga scenarios som kunde ha inträffat, är det inte fel att bevara den
goda jorden och samtidigt bevara landskapsuttryck och bygestaltning som det varit.
Försiktighetsprincipen skall alltid råda och betänk: "De största farorna i detta liv är de
människor som vill ändra allt ... eller ingenting.” Är detta förslag att utsätta medborgarna
utan egen förskyllan eller önskan för stora och okända risker och det inte är en
livsnödvändig operation – Avstå!
Med en normalkonservativ hållning och en blick på den turism som skapat de goda
förhållandena för Viken och de andra kustbyarna på Kullahalvön, vore det att slänga ut
barnet med badvattnet, att ändra den största byns gestaltning, till ett industrisamhälle.
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3. GEOGRAFISKA OCH ANDRA AVGRÄNSNINGAR I DETALJPLAN
BRÄNNAN 23:4
Kommunen har sedan lång tid hävdat att tätorterna Lerberget och Viken ska åtskiljas av
ett obebyggt område, för att säkerställa landskapsbilden och bevara kontakten mellan havet och inlandet.
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING: Det aktuella planområdet är placerat
mellan Lerberget och Viken och begränsas i östvästlig riktning av Höganäsvägen och riksväg 111. I norr
avgränsas planområdet där Lerberget börjar och likaså i söder där Viken blir planområdets gräns.
Planområdet omfattar ca 18 hektar. (Kartor och bildtext ur Planbeskrivning KS/2015/755)
Vad vi ser här i kartbilden från Detaljplanen är att den östra gränsen ligger i linje med
Brännans Byaväg. Men i texten framhålls entydigt, att området för det öppna
odlingslandskapet avgränsas i väst-östlig riktning av Höganäsvägen och väg 111 i öst, dvs
då når planens reglering över och förbi Välinges nuvarande byggnader. I norr och syd
avgränsas området av byarnas nuvarande gränser. Då håller vi oss till den beskrivningen
och vidare kan vi Detaljplanens syfte läsa att:
A. ”Detaljplanens syfte är att säkerställa odlingslandskapet och naturen för att bevara kontakten
mellan kusten och inlandet, vilken i sin tur ger möjlighet för tätorterna Viken och Lerberget att vara
fristående.” Och vidare:
B. ”Huvudidén med planförslaget är att bekräfta den befintliga bebyggelsen i plan och säkerställa
odlingslandskapets karaktär. ” Samt:
C. ”Kommunen har sedan lång tid hävdat att tätorterna Lerberget och Viken ska åtskiljas av
ett obebyggt område, för att säkerställa landskapsbilden och bevara kontakten mellan havet och
inlandet.”
Planområdet är också skyddat enligt vad Detaljplanen citerar ur 4 kap Miljöbalken: ¨
”KUSTZON
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 4 kap
miljöbalken. Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3–5 kilometer brett bälte som är riksintresse för
kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och tillgänglighet till
strandområdena inte påverkas negativt.
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Kustzonen är också av riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även
se till att friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga för
slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till
naturvårdsintressena. Det finns undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken miljöbalken som lyder
”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller lokala näringslivet eller för
utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret ”
Skyddet för kustzonen är således 3 - 5 km från havet och in i landet. Avståndet från havet
till den berörda jordbruksmarken ”Strawberry fields” och Stubbarps Boställe fastighet är
ungefär på sin höjd 1 km. Ett starkt skydd för bevarande av det öppna landskapet bör
alltså råda även för detta område.
Undantagsbestämmelserna i Miljöbalken 1§, 1.st innebär att utveckling av (som i detta
fall) av det lokala näringslivet skall tillåtas. Sedan kan man undra om lagstiftaren kunnat
föreställa sig en exploatering av den lokala näringsidkaren som vida överstiger de
fastigheter denne redan innehar. Snarare har lagstiftaren nog tänkt sig någon form av
mindre komplementbyggnad. Detta kräver sin förklaring.
4. FRÅGOR KRING KOMMUNENS BESLUTSUNDERLAG OCH KUNSKAP I
UTVÄRDERING OCH FÖLJDER AV FÖRESLAGEN UTBYGGNAD
Eftersom det finns så stora oklarheter i de bägge detaljplanerna, efterfrågar VKB en
beskrivning av beslutsprocessen och besked hur avvägningarna gått till.
Många av frågorna nedan är mycket svåra att svara på. VKB förstår det. Men ändå måste
man igenom denna beslutsgång, för att kunna bevisa för sig själv att man fattar ett
sekellångt korrekt beslut. Kullabygden inklusive Viken är ett av de tryggaste och vänaste
små trekanter som finns på denna jord. För detta är Kullabygden och Viken särskilt
uppskattat. Låt det förbli i detta tillstånd, så kan vi som bor här samla kraften och skapa
möjligheterna att bidra till omvärlden på bästa möjliga vis.
4.1. Definition av område
Av beskrivningen ovan kan man utläsa områdets avgränsningar, men det skiljer sig i karta
och skrift. Förvisso ingår i området Stubbarps Boställe, med tomtmark, villa och
ekonomibyggnader. VKB har inte andra synpunkter bebyggelse på tomtmarken på
Stubbarps Boställe, än att det omfattas av försiktighetsåtgärderna enligt 4.3 och 4.4
nedan.
a. Hur definierar kommunen den exakta avgränsningen?
4.2. Nationell samsyn att inte använda jordbruksmark för bebyggelse eller
industriändamål.
På senare tid har det gått upp för allmänhet, intressenter och media att värdefull åkerjord
försvinner för alltid i samband med exploatering av jord för infrastruktur, industri och
bostadsändamål. Skåne är i topp när åkrar exploateras (artikelserie i HD , Sydsvenskan).
Det är möjligt att Höganäs inte hör till de värsta exploatörerna sett till yta (också till ytan
en liten kommun), men man ska som i fallet Stubbarp 39:2 mfl även se till var man tänker
exploatera.
Vi kan även genom media få ta del av kraftiga protester i närliggande kommuner över
planer på etablering av stora lagerbyggnader (HD). Utan att gå in på detaljer, kan man
konstatera att allmänheten nu är uppmärksammad på att stora värden står på spel, att
livsmedelsförsörjningen kan utarmas, hemorten förändras för alltid och naturvärden
offras. För vadå? För ytterligare ett e-handelscenter eller som i fallet Stubbarp, man ska
klämma in ett lager och en R&D avdelning, samt parkeringar. Är det rimligt? Behövs
detta? Och i vilket tidsperspektiv? VKB hade förväntat sig betydligt mer omsorg i
hanteringen och en lyhördhet inför medborgarnas behov och förväntan. Det är nämligen
så att medborgaren faktiskt besitter en ansenlig portion med sunt förnuft och en väl
genomtänkt skepsis mot alltför stora förändringar
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Enligt lagen är det förbjudet att bygga på jordbruksmark. Men lagreglerna kringgås av de
flesta kommuner när de beviljar bygglov inte bara på magra betesmarker, utan också på
högbördig jordbruksmark (HD).
Sett till Miljöbalken 1§, 1.st, kan man anta att det är lockande att bifalla industribyggnad
på denna jordbruksmark ”Strawberry fields”. Men detta förslag innebär kapitalförstöring,
genom att skövla jordbruksmark av en unikt hög klassning, förmodligen landets bästa
jordar för grönsaksodling. Och skövlad jord går aldrig att återställa. Åkermark skapad
sedan istiden kommer inte att kunna restitueras.
Enligt kommunen är denna mark klassad 6-7 på en 10-gradig skala. Hela Höganäs kommun är
klassad som ”7” enligt uppgift, varför denna mark möjligen är obetydligt sämre än snittet i kommunen.
Källa: Jacob Norström, landskapsarkitekt.
b. Fråga: Hur ser kommunen på detta övergripande beslut att bevara jordbruksmarken?
c. Fråga: Hur har kommunen tolkat Miljöbalken och har man sett till lagstiftarens
intentioner, samt eventuell praxis i denna fråga?
4.3. Lätt industri
Området kring Apelvägen och Stubbarp är avsett för sk lätt industri. Ett begrepp, med
mycket vid tolkning. Så vad är ”lätt industri”? När Apelvägen byggdes och den första av
Välinges byggnader tillkom, var nog alla ense om att de den byggnad avsedd för kontor,
utveckling och försöksverksamhet, som Välinge uppförde, föll inom begreppet lätt
industri.
Begreppet lätt industri verkar sakna en distinkt definition, varför man får gå en annan väg
för att försöka definiera begreppet, nämligen att se till antal transporter, hur tunga
transporterna är, logistikberoendet och hur kapitalintensiv verksamheten är.
Den industriproduktion som Välinge nu bedriver och särskilt med de önskemål som finns
kring utbyggnad och logistikbehov, kan inte på något sätt definieras som lätt industri. Att
utöka med över 36 000 m2 lager, kontor etc, är inte småsaker. Redan nu har Välinge i
volymer och tillverkning överträtt alla rimliga uppfattningar av vad en lätt industris skull
kunna vara.
d. Fråga: Har kommunen ändrat klassificeringen av området från lätt industri (och handel
och bostäder) till tung industri (eller annan klassificering – t ex logistikändamål för detta
område, inklusive Stubbarp 39:2 mfl i Viken?
4.4. Impact – effekt av stark påverkan
Låt oss resonera kring förslaget att uppföra logistikbyggnader och att dessa byggnader
inte skulle inkräkta på detaljplanen KS/2015/755 – vilken reglerar de fria
jordbruksområdena mellan byarna.
Vad händer med omgivningen när man uppför skjul som blir som murar med flera
hundra meters längd i ett i övrigt helt slätt och öppet landskap? Landskapsbilden
förändras. Stadsbilden ändras för villaområdena intill. Det är impact. Alltså byggnadernas
dominans över landskapet, på ett sätt ingen kan bli fri från.
Om det är en slående syn för framsteg eller ett förfärligt ingrepp i en urgammal
odlingsbygd, kan diskuteras. Och här är inte en fråga om snyggt eller fult, det är en fråga
om att bevara landskapets gestalt eller för alltid förvanska landskapet.
Även här har medborgarna vaknat och på många håll protesterar man kraftfullt mot
förändringar som på avgörande vis ändrar villkoren och förhållandena i
bostadsområdena. Intresseorganisationen Villaägarnas Riksförbund uppmärksammar
bostadsområdenas ovälkomna förtätning, som ensidigt verkar gynna exploatören till men
för de boende i området. Generellt kan man säga att när upplevelsen av det egna
bostadsområdet inte längre uppfylls för att det ser annorlunda ut, då är det ovarsam
byggnation. Man kan anse att de boende i ett område är centralfigurerna och de som
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moraliskt äger området. I ett villaområde ska man därför bygga villor, inte stora sjok av
industribyggnader eller höga bostadshus. Området devalveras i sitt uttryck och även
bostädernas värde kan minskas. Där bryts samhällskontraktet av kommunen med
medborgaren.
Tillåter kommunen den här exploateringen av åkermark för lager/industriändamål
kommer devalveringen av bostadsområden och naturvärden att fortsätta. Går det i det
ena delen av kommunen, måste rättvisa finnas och därmed tillstånd ges på annat håll
också. Att rättvisan är ensidig och allena gynnar exploatörerna och inte skyddar de
boende, det är ett moraliskt dilemma som kommunen borde fundera länge och noggrant
över.
e. Fråga: Hur har kommunen resonerat kring den impact som dessa logistikbyggnader
kommer att påverka närliggande odlingslandskap och närliggande bostadsområden i
Viken?
f. Fråga: Vilken kompetens har Kommunen utnyttjat för att kunna fatta beslut att lägga
fram förslaget?
g. Fråga: Har kommunen tänkt över impact, t ex genom att begära fotosimuleringar eller
fullskalemodell, för att utröna hur det blir i verkligheten?
4.5. Viken – ett industrisamhälle?
Vi behöver inte gå in på vad som kännetecknar Viken idag och igår. Men hur gestaltas
Viken om dessa utbyggnadsförslag genomförs? Förvandlas Viken till ett industrisamhälle?
Det har hävdats att detta område ligger så långt från Gamla Viken att det inte har någon
påverkan på byns gestaltning och historiska uttryck. Men stämmer det?
Om det vill sig illa, kan Höganäs Kommun slutgiltigt, olyckligt och en gång för alla
ödelägga Vikens karaktär av gammalt skeppar/fiske och jordbrukarsamhälle. Vikens
särart urvattnas till en industri-och sovstad, som många andra.
I översiktsplanen har kommunen föreställt sig Viken som ett veritabelt suburbia. Med en
utbyggnad uppemot 5 600 individer. Vid VKB:s möten med de andra byalagen i
Kullabygden, ser många byalag med förvåning och längtan efter något av de satsningar
som kommunen gör i Viken. Från VKB:s sida vill föreningen gärna dela med sig av
expansionen till de andra byarna.
h. Vad är det för skäl som gör att kommunen vill satsa så intensivt på Vikens tillväxt?
Och vilka är underlagen för expansion och hur har de tolkats? (Att många önskar bo i
Viken, är iofs smickrande, men inget bärande skäl för en hållbar tillväxt).
i. Hur vill kommunen själv beskriva Viken efter denna industrialisering och tillväxt av
hushåll?
j. Vet vi vad som händer om Viken mer kommer att uppfattas (eller bli) som ett
industrisamhälle?
k. Vad vill kommunen att Viken ska vara: Industrisamhälle, intäktsbringande förort till
Helsingborg, eller juvelen i kronan bland kustbyarna?
l. Vet kommunen (med någon säkerhet) hur Viken kan komma att fungera vid en så stor
tillväxt, som kommunen tycks vilja se framför sig?
m. När uppstår the tipping point, där de nu så uppskattade värdena utplånas?
4.6. Trafik
Det bli en omfattande trafik sett till antal lastbilsrörelser och transporter mellan
tillverkning och logistik, belägna på var sin sida av den i övrigt högt trafikerade
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Prästavägen (sett till vägens risker och kapacitet). Välinge anger i ett pressmeddelande att
maxvolymen golvprodukter från fabriken i Viken kommer att bli 10 miljoner kvm/år.
Vikten per kvm golv anges från säker källa till ungefär 8,2 kg/kvm. Dvs golvprodukter till
en vikt av 82 000 ton/år. Det blir väldigt många lastbilstransporter per dygn. Och till
dessa utgående transporter kommer inkommande transporter av insatsvaror i samma
volymer. Säkert finns ett väl uträknat logistikschema för detta, men att samma bil som
levererar insatsvaror även går med full last ut, sannolikheten för att det ska stämma
behöver bevisas.
VKB överlåter åt andra att kalkylera mängden lastbilsrörelser. Men produktionsvolymerna
visar att det blir ett mycket stort antal lastbilsrörelser (fjärrgodsbil m släp: ca 35 ton, trailer
ca 25 ton - allt beroende på vilka vägar fordonet ska köra och om det ärr in- eller
utrikestransport). .
Prästavägen är redan väl trafikerad, särskilt morgon och sen eftermiddag. Samt att vägen
trafikeras av skolbarn och andra cyklister. En utbyggnad enligt förslaget är inte en lyckad
situation. För cyklister är det en farlig miljö och för bilister är det en ökad olycksrisk,
förutom ett hinder i en annars normaltrafikerad byväg.
n. Fråga: Har kommunen själv satt sig in i dessa trafikrörelser, beräknat mängden
transporter, dvs i antal lastbilsrörelser och vägar dessa lastbilar tar genom kommunen?
o. Fråga: Är det överhuvudtaget lämpligt att ha en så omfattande produktionsfacilitet i ett
område som saknar närhet till insatsvarorna? Det finns väl alternativ? Och en R&D
avdelning borde kunna placeras var som helst, t ex vid Välinges lika stora verksamhet i
Kroatien? Hur ser kommunens hållbarhetsuträkning ut?
p. Fråga: Hur ser kommunen på trafiksäkerheten och på säkerheten för oskyddade
trafikanter som gående eller per cykel passerar Välinges område?
q. Fråga: Hur ser kommunen på trafiksäkerheten längs infartsvägarna, dvs väg 111 och
Väg 112, men även Prästavägen (tro inte annat, än att en chaufför norrifrån tar den
genaste vägen, om det är tillåten väg för lastbilstrafik)? VKB noterar den fatala olyckan på
Prästavägen sommaren 2020, där en cyklist var nära att stryka med.
4.7. Buller
Buller uppstår genom mängden lastbilar i rörelse, lastbilars start och stopp, lastbilars
pneumatik, ljud vid lastning/lossning (dvs truckar), högljutt tal etc.
När dessa rörelser mångfaldigas under dagen, samt att logistikrörelser även sker på kväll
och natt, skapas bullerproblem för kringboende. Buller färdas med vindriktningen, vilket
gör att bullret kan fortplantas långt. Lastbilars ljud ska inte enbart mätas vid konstant
hastighet. Det avgörande är det förstärkta ljudet vid start och acceleration. Samt ljud från
tryckluftsbromsar, mm.
Där det är många lastbilsrörelser, uppkommer även damm, samt att förpackningsmaterial
kan flyga omkring, ifall emballage brister.
Att göra simuleringar av buller, där det inte fins något buller idag, må vara omöjligt, eller
teoretiska beräkningar utan reellt värde. Men ändå måsta man ha klart för sig i förväg, hur
omfattande bullerstörningarna kommer att bli av den föreslagna logistikhanteringen.
r. Fråga: Har kommunen skapat sig en egen bullerutredning?
s. Fråga: Har kommunen gjort egna besök på förmodat likvärdiga logistikanläggningar
och där inhämtat bullerutredningar?
t. Fråga: Hur tolkar kommunen försiktighetsprincipen här? Hur ser riskbedömningen ut?
Vad händer om bullret blir olidligt?
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5. VKB AVSTYRKER
Intill vidare och kommunen lämnat de svar som är rimliga för att kunna bedöma förslaget
i ett annat ljus, hävdar VKB att kommunen skall besinna sig, lägga ner detta förslag och
be Välinge utveckla bättre lösningar för sin verksamhet.
Vidare att kommunen inser den självklara medborgardialogen, det självklara i att lyssna på
medborgaren, det självklara i att politiker som tjänstemän är medborgarnas ödmjuka
tjänare, samt att kommunen tar sitt långsiktiga ansvar för bygden och Viken och sörjer
för en lösning i dialog med Vikenborna och VKB.

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i
anspråk. Landskapsbilden förändras självklart med föreslagen utbyggnad av
verksamheterna, men placeringen i kulturlandskapet är inte i det släpp
mellan Viken och Lerberget som kommunen vill bevara enligt
översiktsplanen. Utvecklingen av området bedöms gå under
undantagsbestämmelsen för kustzon, då det är en utveckling av en befintlig
tätort. Planområdet avgränsas av planområdesgränsen. Miljöavdelningen,
kommunekologen och Länsstyrelsen Skåne har i sin roll som
tillsynsmyndigheter inte yttrat sig om att planen inte är förenlig med
miljöbalken. Planen styr att marken kan användas till verksamhet (Z). Z
innebär verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Det innebär att
verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar
eller andra typer av störningar kan lokaliseras här. Till detaljplanen hör ett
antal utredningar, gjorda internt och av externa konsulter. Bedömningen är
att tillräcklig kompetens har utnyttjats för planarbetet. Illustrationer på tänkt
utbyggnad finns i planbeskrivningen. Detaljplanen gäller utbyggnad av en
befintlig verksamhet och ligger strategiskt intill väg 111, och bedöms inte
göra hela Viken till ett industrisamhälle. Utifrån den trafikutredning som
gjorts anser kommunen att detaljplanen inte leder till en trafiksituation som
påverkar det statliga vägnätet i så stor utsträckning att det föranleder
negativa konsekvenser. Den planerade gång- och cykelvägen utmed
Prästavägen medför en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter generellt
på sträckan förbi planområdet, men också för anställda som går eller cyklar
till arbetet. Trafiksäkerheten på väg 111 och 112 utanför planområdet kan
tyvärr inte denna detaljplan ta hänsyn till. Ingen bullerutredning för
industribuller är gjord, men planen tillåter bara verksamheter som i
begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av
störningar. Om bullret går över riktlinjerna är det en fråga för kommunens
miljöavdelning. Övriga synpunkter noteras.
PRIVATPERSON 22, (2021-10-04)
Hej!
Jag motsätter mig att marken som berörs i diarienumret ovan bebyggs med de byggnader
som Pervano och Välinge Innovation önskar.
Viken är ett gammalt fiskeläge och ska inte vara en industriort. Industrimark finns i
Helsingborg och Höganäs och är bättre lämpad för denna typen av verksamhet.
Jag och många med mig har valt att bosätta oss i Viken för lugnet och den fina naturen
inpå husknuten. Vi har inte sökt bostad i ett område som ska exploateras och bebyggas
med stora industribyggnader. Dessutom kommer trafiken och bullernivån att utökas
vilket inte är bra för vare sig människor eller djur.
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Så lägg ner planerna och låt marken vara jordbruksmark i stället och låt oss bevara vår by
som den fina by det är (inte med de nya höghusen vid Vikens centrum som är förfärliga.

Kommentar: Synpunkter noteras.

ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE

33 skrivelser innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med
kommentarer. Synpunkterna har föranlett en omarbetning av planförslaget. Ändringarna
görs i syfte att förtydliga planens syfte och dess planbestämmelser.
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:
x
x
x

47

I plankartan revideras nockhöjden för den lägre delen av byggrätten till max 10
meter.
I plankartan har en bestämmelse för en vall för insynsskydd längs fastighetens
nordvästra kant införts.
Planbeskrivningen har förtydligats med beskrivning av befintliga och
tillkommande ledningsservitut.
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR
Efter granskningsskedet kvarstår planförslaget.
Efter genomförd granskning revideras planförslaget enligt redovisning under Inkomna
synpunkter under granskning, Ändringar av planförslag inför antagande. Ändringarna görs i syfte att
förtydliga planens syfte och dess planbestämmelser.

KVARSTÅENDE ERINGRINGAR
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför:
ANTAGANDE
x
x

Vikens Montessori
Sakägare 1

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR
FÖLJANDE INFÖR ANTAGANDE:
x
x
x
x
x

Bevarande av bevattningsdammen.
Bevarande av jordbruksmarken i området.
Ta fram en detaljerad plan över hur parkområdet ska se ut, hur
dagvattenmagasinet ska utformas och en tydlig beskrivning av hur säkerheten
ska lösas mot verksamhetsområdet.
Ta fram en konsekvensanalys av den ökande trafikens effekter på barns säkerhet
och hälsa.
Lokalisering av utbyggnaden någon annanstans, exempelvis på industrimark och
utmed väg 112 istället.

SYNPUNKTER FRÅN PRIVATPERSONER SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA
ÄR FÖLJANDE INFÖR ANTAGANDE:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Att bevara jordbruksmarken i området.
Att bevara den öppna landskapsbilden i området.
Byggnationen bör max vara 15 meter i området för att värna om
landskapsbilden.
Klargörande utredning om transporter angående ökat antal lastbilsrörelser.
Att byggnationen påverkar detta vår Montessoriskolans verksamhet.
Att byggnationen av industrikolaler och kontorsbyggnader påverkar boende
negativt. Skymmer utsikt.
Hitta någon annanstans utanför Viken att bygga på.
Förbud att exploatera åkermark i Höganäs kommun.
Att jorden inom hela planområdet flyttas intill ett djup av 2 m så den kan
återanvändas för matproduktion.
Att en hög bullervall ska gå ut med hela grusvägen. Från Montessori till 111:an.
Att byggnationen inte ska överstiga 10 meter i nockhöjd.
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§8
YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL REGIONAL
TRANSPORTINFRASTRUKTURPLAN SKÅNE 2022-2033
Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till regional transportinfrastrukturplan
Skåne 2022-2033, RTI-plan. Den Regionala transportinfrastrukturplanen visar Skånes samlade
infrastrukturåtgärder inom planperioden.
Planen redovisar även hur åtgärderna bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen samt
klimatmålen. Höganäs kommuns yttrande baseras på Familjen Helsingborgs gemensamma
ställningstagande. Detta har utgångspunkt i Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och
kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2022,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, yttrande den 12 januari 2022,
Trafikverket, förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) yrkar att det sker ett tillägg till yttrandet med projekt Vege.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut tillsammans med Ulf Molins (C)
tilläggsyrkande under proposition och finner att utskottet beslutar att bifalla förslagen.
Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att projekt Vege läggs till i yttrandet,
att anta remissvaret som sitt eget.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25
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Yttrande över förslag till Regional transportinfrastrukturplan
Skåne 2022-2033
Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till regional transportinfrastrukturplan
Skåne 2022-2033, RTI-plan. Den Regionala transportinfrastrukturplanen visar Skånes samlade
infrastrukturåtgärder inom planperioden.
Planen redovisar även hur åtgärderna bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen samt klimatmålen.
Höganäs kommuns yttrande baseras på Familjen Helsingborgs gemensamma ställningstagande. Detta har
utgångspunkt i Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, yttrande den 12 januari 2022,
Trafikverket, förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta remissvaret som sitt eget

Jacob von Post
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen
Arash Borhan
Trafikplanerare
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Datum

YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL REGIONAL
TRANSPORTINFRASTRUKTURPLAN SKÅNE 20222033
Ärendet
Höganäs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till Regional
transportinfrastrukturplan Skåne 2022-2033 (RTI-plan). Höganäs kommuns yttrande baseras på
Familjen Helsingborgs gemensamma ställningstaganden med utgångspunkt i Familjen
Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik.
(https://storymaps.arcgis.com/stories/c3ff50ebd0f9400e821eb936296c8d81)
I bilaga redovisas därför en objektspecifik jämförelse mellan förslaget till RTI-plan och
Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik.
Bakgrund
Regeringen har gett Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny regional
transportinfrastrukturplan för utveckling av transportsystemet i Skåne för
perioden 2022-2033. Den regionala tranportinfrastrukturplanen ska visa Skånes
samlade infrastrukturåtgärder inom planperioden samt hur de bidrar till att
uppfylla de transportpolitiska målen och klimatmålen. Den regionala
transportinfrastrukturplanen utgår från en preliminär ram om 5 050 miljoner
kronor. Den slutgiltiga ekonomiska ramen kommer att fastställas sommaren 2022
när regeringen tar beslut om den nationella planen. Remissversionen av Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033 presenteras digitalt, klicka här.
Planen bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra
intressenter. Planen visar, tillsammans med regeringens Nationella transportplan,
vilka investeringar som ska göras i Skåne under kommande tolvårsperiod. Planen
innehåller också medfinansiering till kommunernas insatser för bättre
kollektivtrafik, cykelvägar samt trafiksäkerhet och miljö.
Remissperioden gäller från 2021-09-23 till 2022-01-09 och planen fastställs av
Regionfullmäktige under vår/sommar 2022.
Trafikverket kommer i november 2021 att remittera den nationella
transportplanen. Det är först då som en mer heltäckande bild av prioriteringar och
utmaningar på infrastrukturområdet kan fås.
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1 (16)

2 (16)

Övergripande synpunkter på RTI-planens innehåll och prioriteringar
(I bilaga redovisas en objektsspecifik jämförelse mellan förslaget på RTI-plan och Familjen
Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik.)
Kort sammanfattning:
 Beskrivningar, mål, utmaningar etc. utgår från hela det skånska transportsystemet, men
kopplas enbart mot regionala satsningar förutom de nationella objekt som avser
samfinansieras. Detta bör utvecklas.
 Även äldre genomförda åtgärdsvalsstudier bör redovisas, annars ges inte en heltäckande
bild av bristerna (exempelvis väg 109 Ekeby-Kågeröd).
 Fördelningen mellan de olika områdena är en bra avvägning, även om den totala
ramen behöver ökas för att respektive område ska kunna uppnå önskade
effekter.
 Fördyringar är ett problem. Inga namngivna större objekt i nordvästra Skåne. Väg 109
Ekeby-Kågeröd samt väg 21 Klippan-Hyllstofta bör vara prioriterade i RTI-planen.
 Förutom de redovisade bristerna som ska utredas (108, 17) måste även Skånebanans
brister i förhållande till tågstrategin utredas.
Familjen Helsingborg anser att arbetet med infrastrukturtransporter är nära sammankopplat
med arbetet mot en hållbar samhällsutveckling, inklusive kollektivtrafik och tillgängligheten
för näringsliv och arbetsmarknad. Alla resor är viktiga, oavsett om de sker i staden eller på
landsbygden och oavsett vilket trafikslag som används. En övergripande helhetssyn är
nödvändig, utifrån ett hela resan-perspektiv. Syftet är att skapa en god livsmiljö för alla och i
hela Skåne. I ”Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik”
görs en delregional konkretisering av hur de övergripande målen för
transportinfrastruktursystemet i Skåne ska kunna nås.
Det står i materialet att RTI-planen ska visa den samlade bilden av skånsk infrastruktur men det gör den inte. Planen redovisar kopplingen till övergripande strategier och
angränsande planer samt hur dessa tillsammans samverkar. Även beskrivningen av
transportsystemet i Skåne uppskattas samt avsnittet om framtidens utmaningar. Dock
framgår inte riktigt hur dessa perspektiv tagits till vara i framtagandet av planen då planen
endast till viss del möter framtidens utmaningar. Vi saknar hur regionen förhåller sig till
Skånebilden, höghastighetsbana och andra åtgärder och problembilder som hanteras av den
nationella nivån/planen. Vi förutsätter att detta hanteras mer samlat efter det att
Trafikverkets remitterat den nationella planen och att man håller sig till redan gjorda
överenskommelser.
Strukturplanen för familjen Helsingborg har som utgångspunkt att utveckla
kollektivtrafiknära bebyggelse och verksamheter - en princip som funnit länge och som
också kopplar till Regionplanens ambitioner. Detta har bland annat konkretiseras i Familjen
Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik, där en övergripande
målsättning är att binda samman huvudtätorterna i delregionen och i vårt omland. Vi ser att
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förslaget på RTI-plan i stort stärker detta, men efterlyser en tydligare viljeinriktning. Flera
satsningar i denna riktning saknas också, bland annat en strukturbildande sammanhållen
linje med Skåneexpressen mellan Helsingborg-Markaryd (inte enbart till Örkelljunga), vilka
redovisas mer i detalj i bilaga.
Fördelningen mellan de olika områdena, enligt nedan, är en bra avvägning, även om
den totala ramen behöver ökas för att respektive område ska kunna uppnå önskade
effekter.
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Vi är positiva till RTI-planens andel till samfinansiering av den nationella planen för
satsningar av regional betydelse och att detta inriktar sig på främst järnvägsnätet.
Utväxlingen av ramen för samfinansiering har tidigare varit hög och torde så förbli
och åtgärder prioriteras som kanske inte annars hade prioriterats. Vi är positiva
järnvägssatsningarna på Västkustbanan i synnerhet, men även Skånebanan och
Ystadbanan. Genom att avsätta 300 miljoner från RTI-planen till samfinansiering av
Västkustbanan Maria-Helsingborg C visar Region Skåne att objektet är högt
prioriterat och att Region Skåne tar en aktiv roll i processen i att ta fram bra
genomförbara lösningar tillsammans med Helsingborgs stad och Trafikverket.
Satsningarna på Skånebanan (Hässleholm-Kristianstad) och Ystadbanan bygger på
att dessa pekas ut i nationell plan (likt Västkustbanan som redan är utpekad). Om
dessa objekt inte finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan är det bra om
det finns en beredskap för hur delar av de avsatta medlen för dessa satsningar kan
prioriteras om till andra angelägna objekt. Vi ser gärna att medlen reserveras för
trimning och utveckling av järnvägsinfrastruktur kring Ramlösa station samt
ytterligare satsningar på Skånebanan delen Helsingborg-Åstorp-Hässleholm. Dessa
åtgärder måste tas med som brister i kommande planering och redovisas i RTIplanen, då dagens planer infrastrukturmässigt inte överensstämmer med
exempelvis Region Skånes Tågstrategi avseende kapacitetsbehov. I annat fall
kommer inte brister och åtgärdsförslag att hinna utredas i tid för ett genomförande.
Redovisningen av åtgärdsvalsstudier genomförda 2018-2022 ger inte en
heltäckande bild. Fler åtgärdsvalsstudier som genomfördes under perioden 20142018 har ännu inte har lett till genomförande. Även dessa borde redovisas och ligga
till grund för prioriteringar, exempelvis ÅVS:en för väg 109 Ekeby-Kågeröd som
tillsammans med objektet på väg 21 Klippan-Hyllstofta prioriteras av Familjen
Helsingborg. (ÅVS:en för väg 21/Skånebanan genom Perstorp saknas också, men
bedöms genomföras under 2022.)
De utpekade och namngivna regionala satsningarna i planen (vilka ska vara
kostnadsbedömda till över 50 mkr) överensstämmer i stort med föregående
planförslag för åren 2018-2029. Det är en olycklig och oroande utveckling att
fördyringar i plan efter plan ”äter upp” det nya utrymme som vart fjärde år tilldelas
Region Skåne att prioritera. Det innebär att nordvästra Skåne återigen saknar
regionala objekt över 50 miljoner. Vi anser att projekten väg 109 Ekeby-Kågeröd
samt väg 21 Klippan-Hyllstofta ska tas med i RTI-planen. Dessa är redan utredda
och bör prioriteras upp, speciellt i en situation där andra namngivna objekt ännu
inte har färdigställda ÅVS:er, vilket borde vara ett kriterium för att kunna prövas i
planen. Vi hänvisar till Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och
kollektivtrafik avseende de satsningar, brister och utredningar som Familjen
Helsingborg driver (se även bilaga). Positivt är dock att väg 21 Klippan-Hyllstofta
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tydligt pekas ut som det objekt som är näst i tur att genomföras, om särskilda medel
för trafiksäkerhet genom den nationella planen tillförs Skåne.
De ekonomiska ramarna för statliga bidrag/medfinansiering av kommunal
infrastruktur är i stort sett i samma storleksordning som i föregående plan. Men
med tanke på fördyringar och indexuppräkning är intrycket att dessa ramar
minskat något. Statlig medfinansiering har stor betydelse för många kommuner
med många projekt på gång att genomföras. Det är därför positivt att
beloppsgränsen för utpekade objekt höjts till 50 mkr (från tidigare 25 mkr), vilket
ger en större flexibilitet och ett förhoppningsvis snabbare genomförande av
åtgärder.
Finansieringsmodellen för cykelvägar längs statligt vägnät har justerats från
föregående plan vilket innebär att färre objekt kan genomföras, men de föreslås
istället finansieras med 100% av planens medel och inte som tidigare med 50%
från kommunal medfinansiering (gäller de objekt där avtal inte redan skrivits). Vi
ser positivt på den nya ansatsen med full finansiering från planen, men hade gärna
sett en större pott vilket skapat utrymme för fler objekt.
I RTI-planen tas driftsbidrag till flygplatser upp. Enbart Kristianstad Österlens Airport får
bidrag. Sedan 2020 ägs Ängelholm-Helsingborg Airport av sju kommuner i nordvästra
Skåne. Flygplatsen har drabbats hårt av pandemin. Resandet är nu under 200 000 resor per
år (innan över 400 000). Detta gör att vi anser att flygplatsen nu är berättigad driftsbidrag
och det oavsett hur resandeutvecklingen blir i framtiden. Ängelholm-Helsingborg Airport är
viktigt för regionen, dess tillväxt och utveckling.
Sträckan Helsingborg-Malmö längs väg E6 är ett strategiskt läge för lager- och
logistikverksamhet. Under de senaste tio åren har många utökningar och
nyetableringar tillkommit. Ökad e-handel och en ökande globalisering kommer
sannolikt förstärka denna trend. RTI-planens satsning på ITS-åtgärder (intelligenta
transportsystem) längs väg E6 för ökad trafiksäkerhet och kapacitet är därför
viktig. Det är också viktigt att Region Skåne tillsammans med Trafikverket
fortsätter att utreda och stärka framkomligheten och trafiksäkerheten längs väg E6
i enlighet med fyrstegsprincipen.
Endast 2 miljoner till steg 1 och 2 åtgärder fördelat på 12 år är inte tillräckligt. Här
bör Region Skåne och Trafikverket verka för att få ett ökat uppdrag att arbeta med
påverkansarbete för ett mer hållbart resande vilket borde ligga till grund för en
större pott för detta fördelat över planperioden. Ska vi få den överflyttning till
hållbart resande som krävs för att nå målen är det av största vikt att Region Skåne
och staten genom Trafikverket tar ett större ansvar och arbetar tillsammans med
kommunerna för att säkerställa ett mer hållbart resande i framtiden.
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Beskrivningen av planens effekter är ärlig och transparent, men visar tydligt att planen inte
ger de effekter som eftersträvas för att nå uppsatta mål på nationell och regional nivå.
Planen bidrar på ett bra sätt till funktionsmålet och hänsynsmålet, men viss tveksamhet
kvarstår kring planens effekter på klimat och miljö samt uppsatta mål om framtida
färdmedelsfördelning. Familjen Helsingborg stödjer annars ambitionen att utveckla
regionens infrastruktur med fokus på hållbara resor. Det är tydligt att planen endast till
viss del kan bidra till att uppnå målen och att det krävs andra incitament, styrning
och satsningar utanför planens omfattning.
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Bilaga - specifika synpunkter på RTI-planens prioriteringar
Helsingborgs stads synpunkter tar utgångspunkt i Familjens Helsingborgs gemensamma
infrastrukturarbete och Familjen Helsingborgs beslutade prioriteringar för infrastruktur och
kollektivtrafik. Vi tycker det är viktigt att se på hela transportinfrastruktursystemet, både det
nationella och regionala, inklusive trafikering med tåg och bussar. Nedan görs därför en
enklare redovisning av hur förslaget på RTI-plan stämmer överens med Familjen
Helsingborgs prioriteringar. Då även den nationella planen kommit på remiss kan en mer
heltäckande bild skapas.
Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör
Vårt mål: Att en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör pekas ut i nationell
plan för transportsystemet samt att svenska och danska regeringen fattar
beslut om fortsatt utredande och genomförande med målsättning om
färdigställande senast år 2030.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan.
Västkustbanan, 250 km/h Oslo-Köpenhamn
Vårt mål: Västkustbanans fortsatta utbyggnad till dubbelspår och
anpassning till 250 km/h och att sträckan Göteborg-Oslo fortsätter att
rustas upp vilket möjliggör trafikering med nya snabba regionaltåg.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan.
Skånebanan, dubbelspår Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad
Vårt mål: Att Skånebanan etappvis förstärks med partiella dubbelspår på
sträckan Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad genom utpekande i
nationell plan för transportsystemet.
Utfall RTI/kommentar: Dubbelspår delen Hässleholm-Kristianstad
samfinansieras i RTI-planen. I beskrivningen av ”Trimningspaket järnväg”
framförs dock att fler åtgärder på Skånebanan kan identifieras i samband
med bristanalyser. Detta bör pekas ut i RTI-planen så att åtgärdsförslag i
linje med behoven utifrån tågstrategin kan utredas. Avseende
åtgärderna i Klippan (inkl mötesspår, planskild övergång mm) så pågår
en kostnadsöversyn. Åtgärderna är över 100 mkr och är en namngiven
åtgärd i nationell plan (medfinansierad av Klippans kommun).
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Skånebanan, hastighetshöjning Kattarp-Åstorp
Vårt mål: Att en hastighetshöjning längs Skånebanan på sträckan
Kattarp-Åstorp pekas ut i nationell plan för transportsystemet.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan.
Söderåsbanan, mötesspår Ängelholm-Åstorp
Vårt mål: Att en utbyggnad av mötesspår på Söderåsbanan mellan
Ängelholm och Åstorp pekas ut i nationell plan för transportsystemet.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan.
Stickspår Båstad station
Vårt mål: Att en utbyggnad av stickspår norr om Båstad station pekas ut i
nationell plan för transportsystemet.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan. Åtgärden är
viktig för att säkra befintlig och utvecklad Pågatågstrafik till Båstad (som
riskerar att omöjliggöras redan 2024 i och med bristande bankapacitet).
Kapacitetsåtgärder Ramlösa station
Vårt mål: En utbyggnad av fler plattformar och plattformsspår för resande
vid Ramlösa station samt att planskildhet mellan Skånebanan och
Västkustbanan pekas ut i nationell plan för transportsystemet.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan. Trafikverket
har dock med åtgärderna (som är analyserade i en teknisk utredning) vid
Ramlösa station som möjliga kandidater i nationell plan.
Kapacitetsåtgärder för Pågatåg i attraktiv och robust halvtimmestrafik
Vårt mål: Att utbyggnad av kapacitetsåtgärderna nedan pekas ut i
nationell plan för transportsystemet.
 Söderåsbanan, mötesspår mellan Teckomatorp och Kävlinge.
 Rååbanan, mötesspår i Marieholm.
 Teckomatorp station, utbyggnad till fyra plattformsspår.
 Plattformsutbyggnad till dubbel plattform i Perstorp, Gantofta,
Vallåkra och Tågarp.
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 Plattformsförlängning till 250m i Barkåkra och Förslöv.
 Stickspår Båstad station
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan.
Spårväg Helsingborg-Höganäs (på lång sikt)
Vårt mål: På sikt en utbyggnad av regional spårväg i stråket HelsingborgHöganäs.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan.
Väg E6, ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
Vårt mål: Att framkomligheten och trafiksäkerheten längs väg E6 på
sträckan Helsingborg-Malmö ökas i enlighet med fyrstegsprincipen.
Utfall RTI/kommentar: RTI-planen samfinansierar med 27 mkr för satsningar
på ITS-åtgärder (intelligenta transportsystem, dynamiska hastighet,
information)
Väg E6, trafikplats Ängelholm-Helsingborg Airport
Vårt mål: Att en ny trafikplats på väg E6/E20 med anslutning till Ängelholm
Helsingborg Airport pekas ut i nationell plan för transportsystemet.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan. ÅVS-arbete
pågår, är i slutskedet.
Väg 21 Klippan-Hyllstofta
Vårt mål: Att utbyggnad av väg 21 längs sträckan Klippan-Hyllstofta enligt
genomförd åtgärdsvalsstudie pekas ut i regional transportinfrastrukturplan
alternativt genomförs inom ramen för nationellt bidrag för
mötesseparering.
Utfall RTI/kommentar: Projektet kan komma att finansieras som en särskild
trafiksäkerhetsåtgärd ur nationell plan. I så fall ligger objektet längts fram i
Trafikverkets planering för genomförande under planperioden 2022-2033,
vilket är positivt.
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Väg 109 Ekeby-Kågeröd
Vårt mål: Att utbyggnad av väg 109 längs sträckan Ekeby-Kågeröd enligt
genomförd åtgärdsvalsstudie pekas ut i regional
transportinfrastrukturplan.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan då endast
ÅVS:er genomförda 2018-2022 redovisas. Se särskilt stycke om väg 109 i
yttrande.
Väg 111 Höganäs-Helsingborg
Vårt mål: Att framkomligheten och trafiksäkerheten längs väg 111 ökas i
enlighet med fyrstegsprincipen samt att åtgärder för att uppnå regionala
superbusskonceptets målstandard ska genomföras så snart som möjligt.
Utfall RTI/kommentar: RTI-planen redovisar att ÅVS är genomförd.
Diskussion pågår för genomförande. Anpassningarna längs väg 111 för
ökad trafiksäkerhet och framkomlighet bör även prioriteras inom potten
för trafiksäkerhet med tanke på framtida trafikökningar från
utbyggnadsområden i till exempel Höganäs kommun. Både i närhet av
Brohults trafikplats, men även i korsningspunkterna längs väg 111 som till
exempel i Domsten. I Höganäs finns det även ett kommande behov av
en planskild korsning längs Karlsfältsvägen - väg 111.
Väg 13 Ängelholm-Klippan-Ljungbyhed
Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 13 ÄngelholmKlippan-Ljungbyhed senast år 2025.
Utfall RTI/kommentar: Är inte prioriterad i förslaget på RTI-plan.
Väg 17 Landskrona-Eslöv
Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 17 Landskrona-Eslöv
senast år 2025.
Utfall RTI/kommentar: RTI-planen anger att en ÅVS ska genomföras under
planperioden 2022-2033.
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Väg 21/Skånebanan genom Perstorp
Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 21 och Skånebanan
genom Perstorp med fokus på stationsområdet senast år 2022.
Utfall RTI/kommentar: Kommenteras/redovisas inte i RTI-planen.
Trafikverket bedömer dock att ÅVS:en genomförs under 2022.
Väg 108 Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed
Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 108, ÖrkelljungaPerstorp-Ljungbyhed senast år 2023.
Utfall RTI/kommentar: RTI-planen anger att en ÅVS ska genomföras under
planperioden 2022-2033.
Ängelholm Helsingborg airport
Vårt mål: En flygplats som bär sina egna kostnader och erbjuder ett
fossilfritt inrikesflyg till flera regioner och utvalda internationella
destinationer.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan.
Göteborg-Köpenhamn, halvtimmestrafik Västkustbanan år 2024
Vårt mål: Att Öresundståglinjen Göteborg-Köpenhamn får
halvtimmestrafik längs hela sträckan, senast december 2024, när
dubbelspåret på Västkustbanan sträckan Ängelholm-Maria är klart.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan.
Helsingborg-Åstorp-Hässleholm-Kristianstad, snabbare tågförbindelse
längs Skånebanan
Vårt mål: Att trafikering med snabba regionaltåg pekas ut i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet och regional tågstrategi med trafikstart när
Västkustbanan och Skånebanan har tillräcklig kapacitet och standard.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte direkt i förslaget på RTI-plan. I
beskrivningen av ”Trimningspaket järnväg” framförs dock att fler åtgärder
på Skånebanan kan identifieras i samband med bristanalyser. Det är
viktigt att identifiera dessa brister kopplat mot målen och ambitionerna
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enligt Persontågsstrategin, så att åtgärder överhuvudtaget kan prövas i
kommande planer. Diskussion och dialog om genomförande kommer att
fortsätta löpande.
Ängelholm-Åstorp, Pågatågstrafik på Söderåsbanan
Vårt mål: Att persontrafik på sträckan Ängelholm-Åstorp pekas ut i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet och den regionala tågstrategin.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan. Diskussion och
dialog om genomförande kommer dock att fortsätta löpande.
Båstad-Trelleborg, genomgående Pågatågstrafik och uppehåll på
samtliga stationer
Vårt mål: Att en Pågatågslinje mellan Båstad och Trelleborg med
halvtimmestrafik och uppehåll på samtliga stationer pekas ut i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet och den regionala tågstrategin.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan. Diskussion och
dialog om genomförande kommer dock att fortsätta löpande.
Köpenhamn-Maria station, nytt tågkoncept (System 3)
Vårt mål: Att nytt tågkoncept (System 3) på sträckan KöpenhamnHelsingborg förlängs till Maria station så snart detta är möjligt men senast
när Västkustbanan sträckan Maria-Helsingborg C är utbyggd till
dubbelspår.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan. Statusen för
”system 3” är oklar i nuläget, men oavsett så är vårt mål att de tåg som
på sträckan Helsingborg-Malmö redan idag kompletterar stomlinjen
Malmö-Göteborg har Maria som utgående station.
Genomförande av regionalt superbusskoncept
Vårt mål: Införande av regionalt superbusskoncept på sträckan
Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd samt på sträckan HelsingborgHöganäs senast år 2022.
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Utfall RTI/kommentar: Finns med i RTI-plan, endast redovisat som delen
Helsingborg-Örkelljunga (vilket också är upphandlat för busstrafik). En
sammanhållen linje utan byten i Örkelljunga är vårt långsiktiga mål.
Diskussioner pågår. För stråket Höganäs-Helsingborg har trafiken handlats
upp med två separata linjer; en direktförbindelse resp en via/genom
Viken (med fler stopp). Diskussioner pågår gällande infrastrukturåtgärder
utifrån genomförd ÅVS.
”R-nät” med ett taktfast och ordentligt utbud på de 14 största
regionbusslinjerna
Vårt mål: Ett ökat turutbud på de 14 största regionbusslinjerna i Familjen
Helsingborg varav nio av dessa bör ingå i ett taktfast R-nät tillsammans
med Pågatågstrafiken.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan. Diskussion och
dialog om genomförande kommer dock att fortsätta löpande.
Helsingborg-Rydebäck, elektrifiering av linje 219
Vårt mål: Att linje 219, Helsingborg-Rydebäck, blir Skånes första eldrivna
Regionbusslinje, som ett steg mot att uppnå målet om minskade
klimatutsläpp. Bör genomföras redan år 2022, i samband med förnyat
trafikavtal.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan. I de senare
trafikupphandlingarna har andra regionala linjer med eldrift handlats
upp, bland annat busslinjen Örkelljunga-Markaryd.
Ängelholm-Höganäs, snabbare bussförbindelse
Vårt mål: Att en ny regionbusslinje med färre stopp och genare
linjesträckning i stråket Ängelholm-Höganäs pekas ut i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet som komplement till dagens linje 225.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan, men en
sådan trafik är upphandlad av Skånetrafiken med trafikstart dec 2022.
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Ängelholm/Helsingborg Airport-Barkåkra, bussförbindelse
Vårt mål: Att en bussförbindelse från Ängelholm eller Barkåkra station till
Ängelholm Helsingborg Airport införs snarast.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan. Diskussion och
dialog fortsätter med Skånetrafiken och i samband med översyn av
Trafikförsörjningsprogrammet.
Örkelljunga-Lund, bussförbindelse
Vårt mål: Att en regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-PerstorpLjungbyhed-Kävlinge-Lund pekas ut i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
Utfall RTI/kommentar: RTI-planen anger att en ÅVS ska genomföras under
planperioden 2022-2033, vari frågan kan komma att ingå.
Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd, genomgående bussförbindelse
Vårt mål: Att regionbusslinje 521 slås ihop med SkåneExpressen 10 så snart
det är möjligt.
Utfall RTI/kommentar: Endast redovisat som delen HelsingborgÖrkelljunga (vilket också är upphandlat för busstrafik). En sammanhållen
linje utan byten i Örkelljunga är vårt långsiktiga mål, för att bidra till
tillgänglighetsmålen i Trafikförsörjningsprogrammet. Diskussioner pågår.
Jonstorp-Helsingborg, direktbuss
Vårt mål: Att en direktbuss mellan Jonstorp-Helsingborg pekas ut i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan. Fortsatt
diskussion och dialog kommer att ske kopplat mot
Trafikförsörjningsprogram och Skånetrafikens årliga trafikplanearbete.
Helsingborg-Bårslöv-Ekeby, effektivare trafikering
Vårt mål: Att en översyn av trafikeringen Helsingborg-Båslöv-Ekeby leder
till införande av en effektivare trafikering med potential att öka
kollektivtrafikresandet i stråket.
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Utfall RTI/kommentar: Behandlas inte i förslaget på RTI-plan, men ett
förändrat trafikupplägg är upphandlat av Skånetrafiken med trafikstart
dec 2022. Utvärdering av resande mm behöver göras.
Cykel
Vårt mål: Familjen Helsingborgs kommuner prioriterar tillsammans
satsningar för att uppnå säkra och gena cykelförbindelser mellan
huvudorterna samt attraktiva leder för rekreativ cykling.
Utfall RTI/kommentar: Vi är positiva till att finansieringsmodellen ändrats till
full regional finansiering av regionala cykelbanor. Vi anser dock att potten
för regionala cykelsatsningar behöver öka.
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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:
x

drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar

x

investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar

x

åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan

x

stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)

x

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:
x
x
x

165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och
reinvesteringar) av statliga järnvägar;
197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive
bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;
437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av dessa
anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya
stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.1

Jämfört med den gällande planen för 2018±2029 innebär anslagen till vidmakthållande av
vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser).
1

Förslag till länsplaner tas fram av regionerna och lämnas in separat till regeringen.
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Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär en ökning med 25 procent jämfört med
den gällande planen.

Begränsat utrymme för nya investeringar
Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en förutsättning
som i stor utsträckning styr innehållet i planförslaget. Utrymmet inom utvecklingsanslaget
är i hög grad redan intecknat av den gällande planen, eftersom många av investeringarna
har genomförandetider som sträcker sig bortom planperioden 2018±2029. Om man lägger
ihop den gällande planens kostnader för den resterande planperioden 2022±2029 med
kostnaderna för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa planperiod 2030±2033,
samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande plan, så summerar det
till 353 miljarder kronor (i 2021 års priser).
Till detta kommer dock ytterligare kostnadsanspråk. Kostnaderna för investeringarna i
gällande plan har ökat sedan planens fastställelse. Utgår man från en preliminär
tidsplanering av objekten i gällande plan motsvarar kostnadsökningarna omkring
80 miljarder kronor under planperioden, varav omkring 30 miljarder kronor (under
planperioden) härrör från de etapper av nya stambanor som finns med i gällande plan.
Regeringen har också angett att Norrbotniabanans etapp Skellefteå±Luleå ska påbörjas, och
Trafikverket bedömer att 3 miljarder kronor är en lämplig nivå under planperioden. Vidare
är det nödvändigt att inrymma den fortsatta utbyggnaden av det nya digitala signalsystemet
ERTMS (European Rail Traffic Management System) i planförslaget. Med en tekniskt
optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen behöva ytterligare drygt
20 miljarder kronor under planperioden, förutom 18 miljarder kronor för objekt som redan
finns med i gällande plan.
Sammanlagt summerar den gällande planens fortsättning och de ytterligare
kostnadsanspråken till nära 460 miljarder kronor under planperioden, vilket överstiger den
angivna ramen för utvecklingsanslaget på 437 miljarder kronor. Trafikverket har därför i
första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt
tidsförskjutningar och etappindelningar av vissa objekt i den gällande planen. Trafikverkets
bedömning är att utrymmet för nya investeringsobjekt i planen är ytterst begränsat, utöver
den fortsatta utbyggnaden av ERTMS samt den av regeringen utpekade tidigareläggningen
av Norrbotniabanan.

Trafikverkets prioriteringar och förslag i sammanfattning
För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver vissa investeringar i den
gällande planen förskjutas i tid. Trafikverket föreslår att detta i första hand bör handla om
investeringar som inte påbörjats men vars bedömda kostnad ökat betydligt sedan gällande
plan fastställdes. I förslaget till senareläggningar har bidrag till transportpolitisk
måluppfyllelse varit vägledande. För väginvesteringar har kostnadseffektiva åtgärder för att
minska antalet omkomna prioriterats. Sammanlagt rör det sig om nio investeringar i
gällande plan som föreslås förskjutas i tid så att de slutförs efter 2033, vilket innebär att
totalt 11 miljarder kronor förskjuts till efter planperioden. Genom besparingar och
omfattningsförändringar minskas kostnaderna med ytterligare 3 miljarder kronor. Medlen
under planperioden till etapper av nya stambanor för höghastighetståg föreslås minskas från
107 till 104 miljarder kronor eftersom planläggningsprocessen för etappen Göteborg±Borås
har tvingats senareläggas.
Med anledning av bland annat det begränsade budgetutrymmet föreslås en något
långsammare utbyggnadstakt av ERTMS än den rent tekniskt optimala, vilket minskar
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kostnaderna under planperioden med cirka 9 miljarder kronor. En ännu långsammare
utbyggnadstakt än den som nu föreslås skulle innebära stora problem att upprätthålla ett
robust järnvägssystem eftersom den befintliga signalanläggningen är gammal och sliten, och
eftersom ERTMS är en förutsättning för många planerade investeringar.
Planförslaget innehåller också ett begränsat antal nya investeringar som bedöms vara
nödvändiga att inrymma, bland annat kapacitetsförstärkningar föranledda av de nya
industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län och åtgärder för ökade
hastigheter på Ostkustbanan och Västkustbanan, vilket även förutsätter att det nya
signalsystemet ERTMS är utbyggt enligt plan.
Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder med
cirka 5 miljarder kronor, eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan
förbättra funktionen i befintlig infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan.
Trafikverket föreslår vidare att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till
2030, vilket Trafikverket anser är en lämplig brytpunkt för att möjliggöra en utvärdering av
systemet med stadsmiljöavtal i syfte att kunna föreslå hur de bör utvecklas.
Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal
kostnadseffektiva åtgärder inte kunnat inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att
mer samhällsnyttor hade kunnat skapas för den givna budgeten om vissa av dessa hade
kunnat inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska
genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare.
Grundläggande för Trafikverkets arbete är fyrstegsprincipen, som innebär att åtgärder som
kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt prövas i första hand för att lösa
brister i transportsystemet. Trafikverket arbetar med så kallade steg 1- och steg 2-åtgärder
(åtgärder som påverkar transportefterfrågan och transportsätt), till exempel
trafikinformation, trafikledning, kapacitetstilldelning och hastighetsgränser. Majoriteten av
dessa åtgärder handlar dock om annat än fysisk infrastruktur varför huvuddelen av detta
arbete ligger utanför planförslaget. De investeringar som finns med i gällande plan har
tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen.
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Planförslagets fördelning av medel
Figur 1 Planförslagets fördelning på olika kostnadsposter. Miljarder kronor under planperioden.

Nära hälften av medlen i infrastrukturplanen används till vidmakthållande av vägar och
järnvägar. Av de namngivna investeringarna (inklusive etapperna av nya stambanor), som
tillsammans utgör nära 40 procent av planen, är drygt 80 procent järnvägsinvesteringar, 15
procent väginvesteringar och resten sjöfartsinvesteringar.

Kostnadsökningar sker främst i ännu ej påbörjade projekt
Trafikverkets namngivna projekt ingår i stora, komplexa och långa
samhällsutvecklingsprocesser, där all kunskap om framtiden inte finns. Projekten innefattar
många olika aktörer och perspektiv. Den ursprungliga utformningen och omfattningen kan
förändras under projektets gång. Därutöver kan samhällsutvecklingen medföra förändringar
som kan vara svåra att bedöma. Det handlar även om hur branschindex utvecklas, och
förändringar av krav och lagar som sker parallellt med projektet. Samtidigt kan
teknikutveckling leda till att kostnaderna kan minskas.
Eftersom planeringsprocessen bygger på att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden är
det svårt att undvika att vissa objekt visar sig vara dyrare, eller ge lägre nyttor, än man
bedömt i tidigare skeden. Meningen är att man i planeringsprocessen ska kunna ompröva
åtgärder vartefter man får mer information om nyttor och kostnader. Det uppstår dock
problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen att det är
förenat med stora kostnader att ompröva objektet, till exempel när objektet utgör en
förutsättning för andra objekt eller för bebyggelseplanering. Regeringens direktiv anger
dock att gällande plan ska genomföras. Trafikverket har därför undersökt besparingar och
senareläggningar av objekt i gällande plan, men inte prövat frågan huruvida några objekt
ska utgå ur planförslaget.
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Kostnaderna för de namngivna investeringarna i den gällande planen har ökat sedan planen
fastställdes i maj 2018. Det är främst de beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade
projekt som har ökat. Kostnaderna för pågående investeringar i vägar och banor har i
genomsnitt ökat med 7 procent respektive 12 procent i förhållande till den gällande planen,
vilket är något lägre än ökningen av investeringsindex. Kostnaderna för pågående
investeringar i järnvägssystem (varav majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat
med 38 procent sedan gällande plans fastställelse.
De beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade investeringar i vägar och banor har i
genomsnitt ökat med 50 procent sedan gällande plans fastställelse. De beräknade
kostnaderna för ej påbörjade järnvägstekniska system har ökat med nära 80 procent.
En del av kostnadsökningarna förklaras av förändringar av investeringarnas omfattning
eller utformning. Ytterligare en del förklaras av dyrare insatsvaror och en generell ökning av
bygg- och anläggningskostnader. Slutligen förklaras en del av omständigheter som inte varit
kända i tidigare utredningsskeden.

Trafikverkets arbete med stärkt kostnadsstyrning
Trafikverket har ett viktigt ansvar för att åstadkomma en god hushållning med statens
medel och en effektiv verksamhet, och följer löpande utvecklingen och utfallet av kostnader i
pågående och slutförda åtgärder. Detta redovisas i Trafikverkets årsredovisning, men också
vid andra tillfällen som i byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka
orsaker som ligger bakom förändring av kostnader, bland annat förändrad omfattning av
projekten.
Trafikverket bedriver också ett kontinuerligt arbete för att utveckla kostnadsstyrning och
effektivitet med hjälp av system, processer och rutiner. Detta arbete sker också mot
bakgrund av att inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också
nödvändig eftersom branschindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i
samhället. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla och se över kostnadsstyrningen,
produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar
om att utveckla systematiken vad gäller uppföljning av orsaker till förändring av kostnader.
Trafikverket har därför vidtagit vissa åtgärder redan under arbetet med planförslaget.
Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande
åtgärder i investeringsskedet av nya stambanor.
Trafikverket har också beslutat om ett antal åtgärder som särskilt ska prioriteras under det
kommande året. Valet av åtgärder baseras på Trafikverkets egna analyser och erfarenheter
från planarbetet, iakttagelser i tidigare regeringsuppdrag samt rekommendationer från
Riksrevisionen. Åtgärdsområdena är:
x

Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar
i tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under genomförandefasen.

x

Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden, bland annat genom att förstärka
systematiken gällande beslut om förändringar i innehåll och omfattning.

x

Utveckling av arbetssätt, styrformer och affärsperspektiv så att Trafikverket
proaktivt kan hantera förändringar innan de resulterar i kostnadsökningar.

x

Stärkt beredning av förändringshantering för tekniska krav,
planeringsförutsättningar och utformningsfrågor.
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x

Fortsatt utveckling av produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn,
till exempel genom att i ett antal utpekade nybyggnads- och
underhållsentreprenader nyttja olika typer av innovationsupphandlingar för att
pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare och utförare, och ge
incitament att investera i nya tekniska lösningar.

Utrymmet i kommande planer är högt intecknat
Många av de namngivna investeringarna i planförslaget har genomförandetider som
fortsätter efter planperiodens slut. Det gäller framför allt de nya stambanorna för
höghastighetståg, men även ERTMS-utrullningen, andra järnvägstekniska system samt
andra investeringar.
Diagrammet i figur 2 ger en ungefärlig bild över planerad verksamhetsvolym inom
utvecklingsanslaget fram till 2040, antaget att ramen för länsplaner och ej namngivna
poster är samma som i föreliggande planförslag. Observera att diagrammet inte inkluderar
eventuella tillkommande investeringar i framtida infrastrukturplaner, utan enbart avser
investeringar i föreliggande planförslag samt aviserade fortsättningar av nya stambanor
samt järnvägstekniska system. Eftersom investeringarnas tidsplaner revideras löpande ska
diagrammet tolkas med försiktighet, men det ger en bild av de långsiktiga
planeringsförutsättningarna.

Figur 2 Ungefärlig fördelning av kostnadsvolymer över tid. Miljarder kronor.
Planperiodens
slut

Planförslagets ram
Gällande
ram

Betydande investeringsvolymer fortsätter in på den förväntade nästkommande
planperioden (2026±2037). Om man hypotetiskt antar att denna har oförändrad ram för
utvecklingsanslaget skulle det innebära att kommande planperiod redan är övertecknad
med omkring 40 miljarder kronor. En stor del av dessa medel härrör sig till nya stambanor
och signalsystemet ERTMS.
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Vi fortsätter att rusta, bygga ut och modernisera järnvägen
Vi rustar upp järnvägen
Anslaget till vidmakthållande av statliga järnvägar ökar med 25 procent (40 miljarder
kronor under planperioden) jämfört med planen 2018±2029. Mer resurser till att
underhålla järnvägen minskar långsiktiga underhålls- och reinvesteringskostnader,
eftersom det är billigare att underhålla i tid, och minskar risken för störningar och
hastighetsnedsättningar.
Satsningar fortsätter på de fyra särskilt utpekade transportflöden ± Västra stambanan,
Södra stambanan, norra godsflödet (Hallsberg±Luleå) och Malmbanan (Luleå±
Riksgränsen) ± och det eftersatta underhållet kommer där att kunna minskas, med
förbättrad eller oförändrad robusthet som följd. Under gällande planperiod har viktiga
åtgärder genomförts på Södra och Västra stambanan, och nu skiftas fokus mot Malmbanan
och norra godsflödet. Underhållsåtgärder och reinvesteringar genomförs också på de tio
prioriterade transportflöden som är särskilt viktiga för både person- och godstrafik.
De lägre trafikerade banorna kommer att få ett försämrat tekniskt tillstånd, med försämrad
robusthet, ökad risk för trafikpåverkan och tillfälliga hastighetsnedsättningar.
Funktionaliteten på dessa banor kan upprätthållas med förstärkt underhåll och åtgärder
som förlänger livslängden.
Utrullningen av ERTMS utgör den enskilt största och viktigaste satsningen. Dagens ATCsystem har på flera ställen redan passerat sin tekniska livslängd och når successivt sin
tekniska livslängd i järnvägsnätet. För att framkomlighet och kapacitet ska kunna
upprätthållas är ett fortsatt införande av ERTMS nödvändigt.

Vi bygger ut järnvägen
Över 80 procent av de namngivna investeringarna är järnvägsinvesteringar. Nära hälften av
detta utgörs av de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg, och nära en
fjärdedel av järnvägstekniksystem, bland annat kraftförsörjningsåtgärder,
trafikledningssystem och det nya digitala signalsystemet ERTMS.
Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar
på de nya stambanorna till ett belopp av 107 miljarder kronor under planperioden. Eftersom
förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för
Göteborg±Borås behöver Trafikverket senarelägga delar av genomförandet och omfördela
medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden.
Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under
planperioden.
Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där
planläggning pågår, Järna±Linköping (Ostlänken), Göteborg±Borås och Hässleholm±Lund,
färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och
fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg±Borås respektive Hässleholm±
Lund är planerad till 2025±2027 respektive 2027±2029. För fortsatt utbyggnad ska en
prioritering göras utifrån en systemövergripande utbyggnadsanalys, men inriktningen är att
de nya stambanorna i sin helhet ska stå klara kring 2045. För planläggning av centrala
systemdelar mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm avsätts 5 miljarder kronor
under planperioden.
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Den bedömda kostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är
325 +/- 55 miljarder kronor. Trafikverket har fördjupat arbetet kring möjligheter att
reducera investeringskostnaderna och bedömer att det finns betydande potential när det
gäller förenklade tätortspassager och stationsutformningar, anpassade fordon, anpassade
tekniska standarder, landbroar, masshantering och industrialisering. Trafikverkets mål är
att investeringskostnaderna för hela systemet ska reduceras med 65 miljarder kronor
jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande systemutformning.
Enligt regeringsbeslut ska planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande sträcka,
Skellefteå±Luleå, påbörjas, och direktivet anger att planeringen för hela Norrbotniabanan
ska intensifieras. Trafikverket föreslår därför att 3 miljarder kronor anslås till sträckan
Skellefteå±Luleå.
Gällande plan innehåller ett stort antal andra järnvägsinvesteringar för ökad kapacitet längs
de viktigaste stråken. Exempel på tillkommande anläggningar är Varbergstunneln,
Ängelholm±Maria, Hallsberg±Degerön, Tomteboda±Kallhäll och VärnamoJönköping/Nässjö. Många mindre åtgärder på Mittbanan, Dalabanan, Värmlandsbanan,
Västra stambanan och Malmbanan förbättrar kapacitet och punktlighet för person- och
godstrafik, exempelvis genom olika trimningspaket för ökad kapacitet och minskade
restider. Planen innehåller även åtgärder för modernisering av stationsmiljöer samt
åtgärder för längre och tyngre tåg.
Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län
föreslås bland annat åtgärder för ökad kapacitet på malmbanan, som föreslås en
lånefinansiering som delvis kan hanteras med ökade banavgifter. Vidare föreslås åtgärder
för höjd hastighet till 250 km/tim på delar av Västkustbanan och Ostkustbanan, vilket även
förutsätter att ERTMS byggts ut på sträckorna. Slutligen innehåller planförslaget medel till
fortsatt planering av stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda. Medlen är
nödvändiga för att Trafikverket ska kunna delta i pågående planeringsarbete som bedrivs av
Stockholms stad och Jernhusen.

Vi fortsätter moderniseringen av järnvägen
Det fortsatta införandet av det nya digitala signalsystemet ERTMS är en förutsättning och
plattform för järnvägens modernisering. ERTMS är också en förutsättning bland annat för
nya stambanor för höghastighetståg och anpassningarna på Ostkustbanan och
Västkustbanan, för att där kunna köra tåg i 250 km/tim.
Med anledning av bland annat att utvecklingsanslagets ram inte räcker till alla
kostnadsanspråk föreslår Trafikverket en något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS
jämfört med den rent tekniskt optimala. Med den föreslagna utbyggnadstakten kommer
ERTMS att vara fullt utbyggt mellan 2040 och 2045. En långsammare utbyggnadstakt skulle
innebära stora problem att upprätthålla systemets robusthet och ökade kostnader för att
underhålla befintlig signalanläggning som är gammal och sliten.
Andra viktiga moderniseringar är ny optoanläggning för ökad kapacitet i
kommunikationsnät, nationellt tågledningssystem, utveckling och förvaltning av
Trafikverkets teletransmissionsanläggning, fjärrstyrning av järnväg, samt införande av
Future Railway Mobile Communications System (FRMCS).
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Några väginvesteringar tillkommer ± fortsatt stora
vägunderhållsbehov
Ett begränsat antal nya väginvesteringar
Av medlen till namngivna investeringar utgörs 15 procent av vägåtgärder. De flesta av dessa
syftar till att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som de bidrar till regional utveckling
genom förbättrad tillgänglighet.
Planförslaget innehåller, förutom pågående investeringar, två nya namngivna åtgärder på
väg, nämligen mittseparering av E4 mellan Blåberget och Matfors, och E4 Förbifart
Skellefteå med anledning av de stora industrisatsningarna i området. Planeringen för att
bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan Hallsberg±Örebro fullföljs.

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet
Nollvisionens etappmål för 2020 uppnåddes, och nu fortsätter resan mot ett nytt etappmål
för år 2030. Väginvesteringarna handlar i första hand om mittseparering och nya trafiksäkra
vägsträckningar. Dessutom finns möjlighet till samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder
på det regionala vägnätet.
Ett annat viktigt område är åtgärder som minskar skaderisken för fotgängare och cyklister.
Trafikverket fortsätter att höja säkerhetsnivån i plankorsningar och arbetet med åtgärder för
att förhindra obehörigt spårbeträdande.
Behovet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder är fortsatt stort, och nödvändiga åtgärder för
att klara etappmålet för 2030 ryms inte i planen. I Trafikverkets förslag på nya
investeringsobjekt som skulle kunna inrymmas med en ökning av utvecklingsanslaget
dominerar investeringar för ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd. Förslaget innehåller
nya objekt för omkring 14 miljarder kronor vars trafiksäkerhetseffekt skulle vara i samma
storleksordning som samtliga namngivna objekt i hela planförslaget. En viss ökning av
medlen till trafiksäkerhetsinvesteringar skulle alltså kunna ha betydande effekter.

Vägarnas underhållsbehov överstiger medlen
Anslaget till vidmakthållande av statliga vägar ökar med 13 procent jämfört med planen
2018±2029. Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats,
och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten.
Det betyder att vägsystemet, trots anslagsökningen, kommer att försämras snabbare under
planperioden än vad Trafikverket kan återställa.
De ökade underhållsbehoven beror bland annat på tillkomsten av mer komplexa
anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en
följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling
mot allt högre fordonsvikter. Drygt 60 procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970,
och dimensionerat för den trafik som var aktuell då. Tillsammans bidrar allt detta till ett
ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. Det innebär att
Trafikverket inte kan vidmakthålla vägsystemet kostnadseffektivt eftersom nödvändiga
åtgärder inte kan utföras förebyggande, i rätt omfattning eller till önskad standard.
Både det låg- och högtrafikerade vägnätet försämras, vilket ökar risken för restriktioner på
de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet. Nedbrytningen ökar som en följd av att
nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras, vilket leder till
växande underhålls- och reinvesteringsbehov. För de lågtrafikerade vägarna kommer en
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snabbare tillståndsförsämring av vägunderbyggnaden att ske under planperioden. Risken
för mindre störningar och tillfälliga restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet.
Trafikverket kommer att säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för
lätt trafik påverkas.
En fortsatt bärighetssatsning bidrar till att de viktigaste vägarna för tung trafik ska kunna
upplåtas för den högsta bärighetsklassen (BK4) och för att kunna upprätthålla nivån på
framkomligheten för tung trafik året runt. Vägnätets robusthet på dessa delar kommer också
att förbättras genom åtgärder för att minska sårbarheten för klimatrelaterade händelser som
högre vattenflöden och ökade ras- och skredrisker. De vägar som åtgärdas via
bärighetssatsningen kommer därför att vara robusta och tillgängliga för både tung och lätt
trafik.

Viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem
för medborgare och näringsliv
Förbättrade möjligheter till pendling och resande
Åtgärderna i planförslaget bidrar till god tillgänglighet för medborgare och näringsliv i hela
landet på flera sätt. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter vidgas arbets- och
bostadsmarknader så att matchningen mellan jobb och arbetstagare förbättras. Det bidrar
till regional utveckling, ökad sysselsättning och till att fler kan hitta passande arbeten. Bättre
tillgänglighet till service, kultur och fritidsaktiviteter bidrar också till regional utveckling och
ökad livskvalitet.
Nära 80 procent av personresandet sker med bil, och ytterligare nästan 10 procent med
buss. Att vidmakthålla vägnätet är därför av stor betydelse för god tillgänglighet, i synnerhet
utanför tätortskärnorna. De mest trafikerade vägarna har högst prioritet, eftersom de har en
central funktion för att hålla samman landet, men även de lågtrafikerade delarna av
vägnätet ska ha en acceptabel standard. Det innebär att vägarna inte ska tillåtas bli så dåliga
att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa
sträckor under delar av året trots att det kommer att innebära en försämrad tillgänglighet.
Trafiksäkerhetsåtgärder har stor betydelse även för tillgängligheten, genom att resorna blir
tryggare och säkrare.
De nya stambanorna binder på sikt ihop de tre storstäderna och mellanliggande orter, vilket
är särskilt viktigt för tjänste- och fritidsresor. När den långväga persontågstrafiken flyttar
över på de nya stambanorna frigörs kapacitet på de befintliga banorna, som kan användas
bland annat för utökad regional kollektivtrafik vilket har betydelse för arbetspendling.
Planförslaget innehåller en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. Under
planperioden kommer Trafikverket att fokusera på åtgärder som skapar goda
förutsättningar för barns resor till och från skola, pendling till arbete och studier och till
andra viktiga målpunkter som närservice och fritidsaktiviteter. En del av denna pott föreslås
gå till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder
och trimningsåtgärder, längs statliga allmänna vägar. Trafikverket föreslår också att
länsplaneupprättarna med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering, ska
planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet som bidrar till ökad och säker
cykling.
Planförslaget omfattar också cykelåtgärder inom ramen för storstadsöverenskommelserna
och stadsmiljöavtalen. Vidare ingår förbättrad cykelinfrastruktur i flera av
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väginvesteringarna. Ambitionen är också att höja drift- och underhållsstandarden på
cykelstråk där det ger stor samhällsnytta.

Stärkt konkurrenskraft för näringslivet
Underhållssatsningar görs på vägar och järnvägar som är viktiga för näringslivet, inklusive
bärighetssatsningar med utveckling av BK4-vägnätet. Åtgärder genomförs som möjliggör
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på
järnväg. Trafikering av längre och tyngre tåg skapar bättre tillgänglighet i viktiga godsstråk
på järnväg. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten
föreslås nya infrastruktursatsningar i området, framför allt i järnvägssystemet. Den
särskilda näringslivspotten ger möjligheter att bidra till intermodala transportlösningar.
Flera viktiga satsningar sker inom sjöfarten. För att kunna ta emot större fartyg för ökade
malmtransporter görs anpassningar av farleden till Luleå hamn. Projektet omfattar
muddringsåtgärder i hamnen och i farleden, farledsutmärkning, anläggande av ny
djuphamn med tillhörande infrastruktur och tillskapande av nya landytor. Luleå Hamn AB
och LKAB står för åtgärderna inom hamnområdet. Vidare ingår muddring av farleden in till
Göteborgs hamn, Skandiaporten, Nordens största hamn, så att hamnen kan fortsätta att
vara en del av de allt större containerfartygens globala rutt. Därutöver görs utbyte och
uppgradering av slussarna i Trollhättan och förbättring av farleden mellan Landsort och
Södertälje och, via ombyggda slussar i Södertälje, farleden i Mälaren.
Åtgärder för förbättrade pendlingsmöjligheter gör det lättare för näringslivet att hitta
kvalificerad arbetskraft. Särskild vikt läggs vid att vidmakthålla vägar som är viktiga för
besöksindustrin.

Minskad lokal miljöpåverkan
Planen innehåller ökade medel för att minska miljöpåverkan från transporter och
infrastruktur, bland annat en särskild pott till miljöåtgärder längs statlig infrastruktur.
Planen omfattar exempelvis medel till sanering av förorenad mark, viltpassager,
bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd, landskap (natur- och kulturmiljö)
och vatten.
Ramen för buller och vibrationer möjliggör fortsatt arbete och hantering av förelägganden i
ungefär samma takt som idag. Landskapsåtgärderna fokuserar dels på de åtgärder som
lagstiftningen kräver och på att begränsa spridningen av invasiva arter, dels på
barriäreffekter för och olyckor med vilt och renar. Ramen för vattenåtgärder innebär en
ökad ambitionsnivå, men den innebär ändå att endast en tredjedel av behovet för
dricksvattenförsörjning och skyddsvärda ekologiska vatten kan åtgärdas. Åtgärderna mot
förorenade områden fokuserar på undersökningar, saneringar samt på att efterkomma
förelägganden. Åtgärdsområdet omfattar också den så kallade miljögarantin, vilket innebär
ersättning till vissa statliga verksamheter.

Samhällsekonomisk effektivitet
Trafikverkets analyser visar att ökningarna av anslagen till vidmakthållande av vägar och
järnvägar är samhällsekonomiskt lönsamma, och att det hade varit samhällsekonomiskt
effektivt att öka resurserna ytterligare. Bärighetssatsningarna som möjliggör tyngre
vägfordon har hög samhällsekonomisk lönsamhet, och det vore vidare mycket
samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta längre fordon på delar av vägnätet eftersom det
skulle minska såväl transportkostnader som transporternas miljöbelastning.
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Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet, baserat på de
effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Trafikverket föreslår därför
att detta anslag ökas.
De namngivna investeringarna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot (NNK) på -0,3
(oräknat storstadsförhandlingar och vissa systeminvesteringar som inte kan
effektberäknas); exklusive etapperna av nya stambanor för höghastighetståg blir
genomsnittlig NNK 0,2. För järnvägsobjekten är genomsnittliga NNK -0,2, för vägobjekten
0,9 och för sjöfartsobjekten 0,7. För både järnvägs- och vägobjekt är spridningen i
lönsamhet mycket stor. Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar,
både vägar och järnvägar, har inte kunnat inrymmas i planförslaget.
Den samhällsekonomiska lönsamheten för etapperna av nya stambanor är negativ, med
nettonuvärdeskvoter mellan -0,8 och -0,6. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att de
etapper som ingår i planförslaget inte används fullt ut förrän hela systemet är färdigt. NNK
för hela systemet (inklusive de etapper som ingår i planen) beräknas vara -0,5 med
nuvarande kostnadsuppskattningar. För närvarande pågår ett arbete med
kostnadsreducerande åtgärder där ambitionen är att minska systemets totala
investeringskostnad med 65 miljarder kronor.
Det övergripande målet om samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning handlar inte
bara om infrastrukturinvesteringar, utan också om att användningen av transportsystemet
ska vara effektiv. För detta krävs bland annat styrmedel och regleringar som internaliserar
externa effekter som utsläpp, olyckor och buller, samt ett effektivt tillhandahållande av
offentliga transporttjänster, till exempel regional kollektivtrafik. Detta ligger dock i
huvudsak utanför den nationella infrastrukturplanen.

Ny teknik och digitalisering ger förutsättningar för att utveckla ett modernt och
hållbart transportsystem
Trafikverket bidrar till ny teknik och implementerar digitaliseringens möjligheter, vilket
utvecklar transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och
information ökar, blir alltmer tillgänglig och skapar nya tjänster i transportsystemets olika
delar. Digitaliseringen möjliggör nya typer av åtgärder och beslutstöd som bygger på
interaktion mellan fordon och infrastruktur för att skapa nyttor. Trafikverket kommer under
planperioden att verka för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att utvecklingen
av informationsmängder och den digitala infrastrukturen beaktas, både inom ramen för den
egna verksamheten och i samverkan med andra aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga
inslag av digitalisering som ger direkta effekter i transportsystemet kan underlätta
omställningen till ett hållbart transportsystem.
Prioriterade områden inom forskning och innovation är ökad produktivitet, klimatpåverkan,
effektivt, inkluderande transportsystem och digitalisering av transportsystemet för ett
hållbart samhälle.
En viktig del av omställningen till fossilfrihet i transportsystemet är elektrifiering av
vägtrafiken. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan
Hallsberg±Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025±2026.

De mest kraftfulla klimatpolitiska verktygen ligger utanför infrastrukturplanen
Transportsektorns klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) år
2030 ska vara 70 procent lägre än år 2010, och vara i princip noll år 2045. Den absoluta
merparten av koldioxidutsläppen från inrikes transporter, cirka 93 procent (2017), kommer
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från vägtrafiken. Eftersom vägtrafiken utgör omkring 85 procent av persontransportarbetet
och 50 procent av godstransportarbetet så är det ofrånkomligt att vägen till att nå
klimatmålen i första hand handlar om att göra vägtrafiken fossilfri. Eldrift måste dominera i
vägtrafiken inom ett par decennier, huvudsakligen genom batteridrift men även genom
bränsleceller. De fossildrivna fordon som fortfarande säljs måste också bli effektivare. Under
det närmaste decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet
2030 ska nås, eftersom det tar tid att fasa ut bränslefordonen ur fordonsflottan. För allt
detta krävs olika typer av styrmedel samt en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. De
centrala verktygen ± styrmedel, regleringar och laddinfrastruktur ± ligger dock utanför
planförslaget, eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll av och investeringar i vägoch järnvägsinfrastruktur.
Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av
växthusgaser minskas genom att minska vägtrafiken, vilket även bidrar till att minska
trängsel, olyckor, buller och andra typer av utsläpp. I planförslaget går omkring 85 procent
av medlen för namngivna investeringar till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar, och
Trafikverket finansierar också en mängd åtgärder för cyklande och kollektivtrafik. Sådana
investeringar och åtgärder kan skapa mycket stora samhällsnyttor genom att de ökar
tillgängligheten för medborgare och näringsliv utan att ge ökade klimatutsläpp. De bidrar
också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i viss mån öka effekten av och
acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre attraktiva, till exempel höjda
bränsleskatter och sänkta hastigheter. Även de omfattande infrastrukturinvesteringarna i
planförslaget har mycket liten påverkan på det totala trafikarbetet. Enligt preliminära
beräkningar minskar järnvägsinvesteringarna vägtrafikarbetet med totalt en kvarts procent,
och vägtrafikinvesteringarna ökar trafikarbetet med ungefär lika mycket. Att effekterna på
det totala trafikarbetet är så pass begränsade beror dels på att vägtrafiken har en så mycket
större andel av transportarbetet än övriga trafikslag, så att även en stor ökning av ett annat
trafikslag motsvarar en relativt liten minskning av vägtrafiken, dels på att
substitutionseffekten mellan trafikslagen är relativt liten. När transportvolymen ökar till
följd av en förbättring, till exempel utbyggnad av alternativ till vägtrafiken, består
huvuddelen av ökningen vanligen av nygenererade transporter, inte av överflyttning från
vägtrafiken.

Planförslaget bidrar till och passar in med klimatmålen
Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att flytta över
transporter från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även prioriteringen indirekt,
eftersom analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om styrmedel som dämpar
vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. Enligt regeringens
GLUHNWLYVNDSODQHULQJHQEDVHUDVSn´ett scenario som innehåller redan beslutade och
aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn´7UDILNYHUNHWVSURJQRVHURFK
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 ʹ 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:
x

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.

x

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.

x

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).

x

Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja
planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande etapp Skellefteå±Luleå,
med syfte att möjliggöra byggstart under planperioden.5 Trafikverket föreslår
3 miljarder kronor till denna etapp under planperioden.

Summan av kostnadsanspråken ovan och den gällande planen är 459 miljarder kronor. Den
anvisade ramen är 437 miljarder kronor. I utgångsläget finns alltså ett underskott på
22 miljarder kronor om den gällande planen ska genomföras som planerat och dessutom
inrymma de nya anspråken ovan. Tabell 1 sammanfattar de förutsättningar som utgör
utgångspunkten för att ta fram planförslaget. För att planförslaget ska rymmas inom
angiven utvecklingsram måste alltså vissa av posterna minska i omfattning jämfört med de

Endast justerat med konsumentprisindex (KPI) 2017ʹ2021, 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 SkellefteåʹLuleå på
Norrbotniabanan. Dnr I2021/02073.
3
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utgångspunkter som angivits ovan. För att nya och ytterligare satsningar ska bli möjliga
måste kostnaderna under planperioden minskas ytterligare.

Tabell 1 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, med källa. Miljarder kronor, avrundat.

Post

Från
gällande
plan
(prisnivå
2021)

Tillkommande
(kostnadsökningar och
tillägg)

Kostnads±
anspråk
2022±2033

Namngivna
investeringar

123

+39

162

Norrbotniabanan
Skellefteå±Luleå

Källa

Gällande plan
Regeringens direktiv;
Trafikverkets bedömning av
lämplig kostnad under
planperioden

+3

3

76

+31

107

ERTMS

10

+8
(kostnadsökn.)
+21 (fortsatt
utrullning)

40

Behov för tekniskt optimal
fortsatt utrullning

Trimnings- och
miljöåtgärder

37

37

Gällande plan

Stadsmiljöavtal

13

13

Gällande plan

Länsplaner

39

42

Regeringens direktiv

Etapper av nya
stambanor

Forskning och
innovation6

+3

5

5

Planering och
myndighetsutövning

17

17

Räntor, bidrag med
mera

33

33

Totalt

353

106

459

Regeringens direktiv (motsv.
kostnadsökning sedan
gällande plans fastställelse)

Gällande plan
Bedömda behov i
Trafikverkets
inriktningsunderlag
Beräknade ränteutgifter,
regeringens direktiv med
mera
Angiven ram 437 mdkr

Figur 3 illustrerar varför de initiala kostnadsanspråken inte ryms inom utvecklingsramen
trots att denna höjts väsentligt jämfört med den gällande planen. Kostnaderna för enbart
fortsättningen på den gällande planen är omkring 353 miljarder kronor under planperioden
2022±2033. Den nya, högre utvecklingsramen är på 437 miljarder kronor, men
ramökningen är lägre än de tillkommande kostnaderna för ökade investeringskostnader
(46 miljarder kronor under planperioden, varav 8 rör ERTMS), kostnadsökning för
etapperna av nya stambanor (31 miljarder under planperioden), fortsatt utrullning av
ERTMS (21 miljarder kronor under planperioden) och Norrbotniabanans etapp Skellefteå±
Luleå (3 miljarder kronor under planperioden). Som figuren visar så överskrider de initiala
kostnadsanspråken utvecklingsramen med omkring 22 miljarder kronor.

6

Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen.
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Figur 3 /ŶŝƚŝĂůĂŬŽƐƚŶĂĚƐĂŶƐƉƌĊŬ;ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƌĂŵĞŶͿƐŽŵƵƚŐƂƌƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚĞƌŶĂĨƂƌƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐĞƚ͘;͟EĂŵŶŐŝǀĞƚ͟ćƌ
investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.)

Eftersom regeringens direktiv anger att den gällande planen ska genomföras måste
investeringar skjutas framåt i tiden för att totalkostnaden under planperioden inte ska
överstiga ramen. Även perioden efter planperiodens slut är dock redan intecknad i hög grad.
Figur 4 visar hur mycket utvecklingsmedel som skulle behövas för varje år för att genomföra
den gällande planen plus de tillkommande anspråken ovan, med nuvarande tidsplaner och
under antagande om att avsättningar till ej namngivna poster (trimnings- och miljöåtgärder,
länsplaner med mera) är oförändrade under hela tidsperioden.
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Figur 4 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, mdkr per år (ungefärlig planering).

Nya planens ram
Gällande
plans ram

Notering: ͟PŬŶŝŶŐ͟ƐǇĨƚĂƌƉĊƂŬĂĚĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌjämfört med kostnadsbedömningar vid gällande plans fastställelse.
Strecket som anger planens ram visar genomsnittet för planperioden; i praktiken sker ökningen av anslagsramen stegvis.

Av figuren framgår att kostnaderna är större än den nya högre årliga ramen för 2022±2033.
Detta medför som redan konstaterats att det behöver göras tidsmässiga förskjutningar i
genomförande av åtgärder för att anpassa planerade åtgärder till ramen. Nästkommande
planperiod 2026±2037 är dock redan nu övertecknad med drygt 40 miljarder kronor,
oräknat tillkommande behov och eventuella kostnadsökningar, antaget samma årliga ram
som för detta planförslag. Kommande planeringsomgångar kommer därför också att behöva
hantera en betydande mängd redan påbörjade eller inplanerade åtgärder.
Figur 5 visar samma kostnadsfördelning över tid som ovan, men med namngivna
investeringar uppdelade på trafikslag.
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Figur 5 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, miljarder kronor per år (ungefärlig planering). Uppdelat
på trafikslag.

Nya planens ram
Gällande
plans ram

1.3.

Planförslagets bidrag till transportpolitiska mål

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan är de
transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen och etappmålen, liksom fyrstegsprincipen
och ett trafikslagsövergripande synsätt. För att nå målen är dock transportinfrastrukturen
bara en pusselbit av många, och för att nå målen krävs många andra åtgärder än
infrastrukturåtgärder. Förslaget till infrastrukturplan ska både bidra till och passa ihop med
målen. Att infrastrukturplanen ska passa ihop med målen betyder att planförslaget ska vara
väl utformat, betingat av att andra åtgärder som behövs för att nå målen genomförs. Dessa
andra åtgärder kan nämligen påverka val och utformning av infrastrukturinvesteringar. I
detta avsnitt utvecklas och konkretiseras dels på vilka sätt infrastrukturplanen kan bidra till
olika transportpolitiska mål, inklusive klimatmålen, dels vad det innebär att
infrastrukturplanen ska passa ihop med målen.
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
De transportpolitiska målen omfattar vidare de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen.
Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet, samt att transportsystemet ska vara jämställt,
det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet
innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för
miljö och miljökvalitetsmålen samt bidra till ökad hälsa. För att det övergripande
transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom
ramen för hänsynsmålet.
Transportpolitiken omfattar vidare de fem transportpolitiska principerna, som i
sammanfattning anger att det är användarna som beslutar om sina resor och transporter, att
beslut om transportproduktion bör fattas decentraliserat, att samverkan inom och mellan
olika trafikslag ska främjas, att konkurrens mellan trafikutövare och transportalternativ ska
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främjas, och att transportpolitiska styrmedel ska utgå från trafikens samhällsekonomiska
kostnader.7
1.3.1.

Planens bidrag till det övergripande målet

Det övergripande målets begrepp samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning syftar
dels på användningen av transportsystemet, dels på hur systemet utformas och utvecklas
genom offentliga åtgärder, till exempel investeringar, underhåll, fysisk planering och
upphandling av trafik. De två delarna av transportsystemets samhällsekonomiska
effektivitet hänger ihop, bland annat eftersom infrastrukturinvesteringars
samhällsekonomiska effektivitet beror på hur de används av resenärer och transportörer,
vilket i sin tur påverkas av styrmedel och regleringar.
Hur transportsystemet används bestäms av alla de enskilda beslut som fattas av resenärer,
transportföretag och transportköpare. En samhällsekonomiskt effektiv användning av
transportsystemet innebär att sådana (och bara sådana) transporter vars samhällsnytta är
större än deras samhällskostnad genomförs. Det är användarna av transportsystemet som
bäst kan bedöma sina egna nyttor och kostnader för en transport, och som därmed kan
bedöma om nyttan som transporten skapar för dem är värd kostnaderna i form av restid,
pengar och andra uppoffringar. Det är detta som formuleras i den första och andra
transportpolitiska principen. Men för att transportsystemets användning ska vara
samhällsekonomiskt effektiv måste användarna möta den fulla samhällskostnaden för sina
transporter, alltså inklusive de effekter som drabbar andra, till exempel utsläpp, buller,
slitage och trängsel. En samhällsekonomiskt effektiv användning av transportsystemet
förutsätter därför styrmedel, som skatter och regleringar, som gör att användarna i sina
beslut tar hänsyn även till effekterna på andra. Det är detta som formuleras i den femte
transportpolitiska principen.
Att infrastrukturinvesteringar och andra offentliga åtgärder i transportsystemet ska vara
samhällsekonomiskt effektiva innebär att de ska skapa största möjliga samlade
samhällsnytta i förhållande till åtgärdskostnaden. I samhällsnyttan ingår alla typer av
positiva och negativa effekter, till exempel ökad eller minskad tillgänglighet, alla sorters
utsläpp, trafiksäkerhet, trygghet, landskapsbild, buller och många andra effekter. Så långt
möjligt viktas olika typer av effekter så som medborgarna själva implicit viktar dem genom
sitt handlande, till exempel val mellan olika resalternativ. Undantaget är värderingen av
utsläpp av växthusgaser som härleds ur politiska beslut. Flera typer av effekter är av olika
skäl svåra att kvantifiera, till exempel påverkan på landskap, stadsmiljö och biologisk
mångfald. Sådana effekter får vägas in i bedömningen av den samhällsekonomiska
effektiviteten kvalitativt.
Det är i synnerhet den senare delen av samhällsekonomisk effektivitet som berör
planförslaget, eftersom planen till största delen handlar om utveckling och förvaltning av
fysisk infrastruktur. Styrmedel som påverkar resorna och transporterna i systemet ligger
huvudsakligen utanför infrastrukturplanen, liksom offentliga transporttjänster, till exempel
upphandlad kollektivtrafik. Styrande för utformningen av planförslaget har därför varit att
försöka skapa så stora samlade samhällsnyttor som möjligt utifrån de givna
förutsättningarna och anslagsramarna.
Det övergripande målets begrepp långsiktigt hållbar transportförsörjning innebär att
transportsystemet ska bidra till och passa in i ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett hållbart
samhälle tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
7

Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter.
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möjligheter att tillfredsställa sina behov, och det omfattar de tre dimensionerna social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. FN har konkretiserat vad som karakteriserar ett
hållbart samhälle i Agenda 2030. Det går inte att definiera en enskild samhällssektor som
hållbar, eftersom hållbarhet bara är definierad på samhällsnivå. Däremot kan man försöka
beskriva hur ett transportsystem som passar in i ett hållbart samhälle ser ut, och man kan
också beskriva transportsystemets positiva eller negativa bidrag till samhällets hållbarhet.
Aspekter som är relevanta för det svenska transportsystemet omfattar bland annat hälsa,
energieffektivitet och klimat, förlust av ekosystem och biologisk mångfald, säkerhet,
trygghet samt god tillgänglighet för alla grupper i samhället. Det finns betydande överlapp
mellan begreppen samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet eftersom många
hållbarhetsaspekter också är samhällsnyttor som ingår i begreppet samhällsekonomisk
effektivitet.
Infrastrukturplanen kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för
alla medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och
geografiska områden. Bidragen till ekologisk hållbarhet omfattar bland annat att minska
trafikens utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, men också främjandet av de
miljömässiga värden och funktioner som infrastrukturen håller. Infrastrukturplanen kan
bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av infrastrukturanläggningen där
livscykelkostnaderna minimeras, och genom ett kostnadseffektivt genomförande av
underhåll och investeringsåtgärder. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar
transportsystemets funktion kan också tillgängligheten ökas, vilket i förlängningen
förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker näringslivets konkurrenskraft.
Begreppet transporteffektivitet betyder enligt regeringens infrastrukturproposition 2021 att
det transportarbete som utförs ska vara så effektivt som möjligt utifrån energi-och
miljömässiga perspektiv samt ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet,
hållbarhet och konkurrensförmåga. Att något är effektivt betyder generellt att resurser
används på ett sätt som skapar så mycket värde som möjligt. Ett effektivt transportarbete
har därför ett högt förhållande mellan vilket utbud som kan nås och den samhälleliga
resursförbrukning som transporterna kräver. Som framgår av definitionen i
infrastrukturpropositionen så handlar transporternas resursförbrukning såväl om energi
och miljö som om ekonomiska faktorer, där bland annat resenärernas och transportörernas
egna kostnader ingår. Transporteffektiviteten kan till exempel ökas genom överflyttning av
transporter till färdmedel med lägre resursförbrukning, och genom fysisk planering som
ökar det tillgängliga utbudet inom en viss radie. I ett mer transporteffektivt samhälle kan
man därför nå samma utbud, och därmed fylla samma transportbehov, utan att de totala
samhällsresurserna som krävs för transporter ökar.
1.3.2.

Tillgänglighet för medborgare och näringsliv

God tillgänglighet betyder att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser,
service, fritidsaktiviteter och leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med
transportsystemet, och ökad tillgänglighet är oftast den största positiva effekten av
förbättringar i transportsystemet. God tillgänglighet är nära förknippat både med god
ekonomisk utveckling och med hög livskvalitet. Den ekonomiska utvecklingen tenderar att
förstärkas av ökad tillgänglighet, bland annat eftersom det förbättrar matchningen mellan
företag, arbetskraft, kunder och leverantörer, och eftersom det sänker näringslivets
transportkostnader. Lika viktigt är att god tillgänglighet ökar möjligheterna till hög
livskvalitet, eftersom det gör det lättare att nå ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter,
vänner, service och passande arbeten.

30 (224)
Page 348 of 748

Planförslaget omfattar både utveckling och vidmakthållande av infrastrukturen. Syftet med
vidmakthållandet är att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och därmed den
tillgänglighet som transportsystemet möjliggör. I detta ingår dels löpande åtgärder som
trafikledning, drift och störningshantering, dels förebyggande underhåll och reinvesteringar
som vårdar och bevarar infrastrukturen. Utvecklingen av infrastrukturen syftar i hög grad
till ökad tillgänglighet, och detta har därför varit viktiga överväganden vid utformningen av
planförslaget. I detta ingår att målet är god tillgänglighet för alla medborgare och allt
näringsliv i hela landet. Åtgärdernas geografiska och socioekonomiska fördelningseffekter är
därför viktiga överväganden.
1.3.3.

Trafiksäkerhet

Etappmålet för trafiksäkerhet innebär att antalet omkomna i trafikolyckor i respektive
trafikslag ska halveras till år 2030. Utgångsvärdet för etappmålet utgörs av medelvärdet av
utfallet för åren 2017, 2018 och 2019. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag
ska till år 2030 minska med minst 25 procent.
Infrastrukturåtgärder kan ge betydande bidrag till att uppnå trafiksäkerhetsmålen. Den
största delen av väginvesteringarna omfattar förbättringar av trafiksäkerheten, och i planen
ingår också medel till andra trafiksäkerhetsåtgärder inom alla trafikslag. Näst efter ökad
tillgänglighet är förbättrad trafiksäkerhet den enskilt största effekten av planförslaget (se
redovisning i kapitel 9).
1.3.4.

Klimatmålen och övriga miljömål

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg,
ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Riksdagen har också
beslutat om ett övergripande klimatmål som innebär att Sverige inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från
flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast
2045.
Trafikverket redovisade hur transportsektorns klimatmål kan nås i inriktningsunderlaget8
från 2020 och i ett regeringsuppdrag9 2020. För att nå en fossilfri transportsektor krävs en
övergång till andra drivmedel. På 10±20 års sikt måste eldrift dominera i vägtrafiken,
huvudsakligen genom batteridrift men även genom bränsleceller. Under det närmaste
decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 2030 ska nås.
För att skynda på elektrifieringen och öka andelen biodrivmedel krävs olika typer av
styrmedel, varav många redan finns på plats, till exempel bränsleskatt, bonus-malussystemet för nysålda bilar och reduktionsplikten som reglerar inblandningen av
biodrivmedel. Det krävs också en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. Styrmedel,
regleringar och laddinfrastruktur ligger dock utanför planförslaget (förutom
elvägsprojektet), eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll och investeringar i vägoch järnvägsinfrastruktur.
Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av
växthusgaser minskas genom minskad vägtrafik, vilket också bidrar till att minska trängsel,
olyckor, buller och andra typer av utsläpp. Omkring 85 procent av medlen till namngivna
investeringar går till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar. Dessa investeringars största
positiva effekter är att tillgängligheten ökar för medborgare och näringsliv utan att ge ökade
8

Trafikverket (2020), Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden
2022ʹ2033 och 2022ʹ2037. 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´7UDILNYHUNHWVSURJQRVHURFKNDON\OHUlUXWIRUPDGHSnGHWWDYLV. De
innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter och
reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i fasta
priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att
bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Järnvägsinvesteringar blir därmed något
mer lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan
dessa antaganden. Fem sjättedelar av väginvesteringarna är samhällsekonomiskt lönsamma
även helt utan trafiktillväxt (som jämförelse beräknar Trafikverket att vägtrafiken sannolikt
kommer att öka 20±40 procent fram till 2040, trots de antagna styrmedlen ovan).
Minskad vägtrafik och därmed minskade utsläpp bidrar också till flera andra miljömål. Hur
planförslaget både bidrar till och passar in i planeringen för minskade utsläpp har redovisats
ovan. Men det innehåller också flera åtgärder som syftar till att minska negativ
miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan från infrastruktur och transporter.
Planförslaget omfattar bland annat medel till sanering av förorenad mark, ren- och
viltpassager, bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd med mera.
Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till
uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är
järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från
ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas
in i framtiden.
1.3.5.

EU:s gemensamma transportpolitiska mål

EU:s gemensamma transportpolitiska mål formuleras i den så kallade TEN-Tförordningen11. Målen för det transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med de
svenska transportpolitiska målen och understryker den europeiska och gränsöverskridande
dimensionen. Det finns även infrastrukturkrav på TEN-T-nätet i förordningen som
Trafikverket beaktar i planeringen. Där ingår bland annat krav på att möjliggöra trafik med

10

Detta påverkar dock bara investeringars samhällsekonomiska lönsamhet om det finns effekter
som inte är proportionella mot trafikvolymerna, till exempel trängsel i väg- eller järnvägsnät.
Utsläpp är proportionella mot trafikvolymerna, och eftersom utsläpp är prissatta i de
samhällsekonomiska kalkylerna påverkas inte investeringarnas samhällsekonomiska lönsamhet i
övrigt om styrmedel införs som internaliserar utsläppskostnaderna.
11
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
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längre godståg med högre hastighet, införandet av ERTMS, åtgärder för tillgång till
alternativa drivmedel samt tillgång till rastplatser på motorvägar med en lämplig skyddsoch säkerhetsnivå. Det pågår en översyn av förordningen som görs mot bakgrund av de nya
utmaningar som IRUPXOHUDWVL´'HQHXURSHLVNDJU|QDJLYHQ´(WWI|UVODJWLOOny TEN-Tförordning förväntas finnas framme i december 2021 och en reviderad förordning beräknas
vara klar 2023. Den kommer att baseras bland annat på EU-kommissionens nya vitbok för
transporter ± Strategi för hållbar och smart mobilitet (Sustainable and Smart Mobility
Strategy)12. Där formuleras bland annat milstolpar för år 2030, 2035 och 2050 för att visa
transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet och
vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida politiken.

1.4.

Processen för att ta fram planförslaget m.m.

Den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen för åtgärder i transportinfrastrukturen är
indelad i två steg: inriktningsplanering och åtgärdsplanering.
Regeringen gav den 25 juni 2020 i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett
inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa
planperioder; 2022±2033 och 2022±2037. Trafikverket redovisade uppdraget den
30 oktober 2020. Inriktningsunderlaget remitterades samtidigt till ett antal myndigheter
och organisationer, som gavs möjlighet att yttra sig till Regeringskansliet. Den 25 juni 2020
gav regeringen även i uppdrag åt Trafikverket att redovisa uppdaterade kostnader och
samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för nya
stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm±Göteborg och Stockholm±Malmö
inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Uppdraget om
nya stambanor redovisades den 28 februari 2021.
Utifrån bland annat dessa underlag tog regeringen fram en proposition, Framtidens
infrastruktur ± hållbara investeringar i hela Sverige. I propositionen gav regeringen förslag
till ekonomiska ramar och inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden
2022±2033, och den överlämnades till riksdagen den 16 april 2021. Riksdagen fattade
beslut i enlighet med regeringens förslag (2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409).
Regeringen gav därefter, den 23 juni 2021, i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag
till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022±2033. I direktivet har
regeringen angett utgångspunkter och redovisningskrav för åtgärdsplaneringen.
Regeringen har också angett att Trafikverket i framtagandet av förslaget till nationell plan
ska samråda med andra berörda statliga myndigheter, och föra dialog med
länsplaneupprättarna och andra berörda aktörer. I slutet av maj och i början av juni
genomförde Trafikverket digitala dialoger med berörda parter, dels på nationell nivå, dels på
regional nivå, där syftet var att fånga upp olika perspektiv. Ytterligare ett samråd med
statliga myndigheter genomfördes i oktober. Yttranden och andra inspel har beaktats vid
framtagandet av planförslaget.
Samtidigt som Trafikverket redovisar detta uppdrag remitterar verket redovisningen i
enlighet med den remisslista som Regeringskansliet tillhandahållit. Remissyttrandena ska
ges in till Regeringskansliet senast den 28 februari 2022.
Trafikverket kommer att senast den 31 januari 2022 redovisa en samlad effektbedömning
för förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplanerna till
Regeringskansliet.
12

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
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Trafikverket har vid framtagandet av detta förslag till nationell plan även beaktat andra
pågående eller genomförda regeringsuppdrag. Det gäller bland annat det ovan nämnda
uppdraget angående nya stambanor för höghastighetståg som Trafikverket delredovisade i
augusti 2020 och slutredovisade i februari 2021.
Regeringen gav den 1 april 2021 i uppdrag åt Trafikverket att analysera och kvalitetssäkra
införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Uppdraget
delredovisades den 30 september 2021 till Regeringskansliet och slutredovisas samtidigt
som planförslaget den 30 november.
Såsom också framgår av regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan gav
regeringen den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att senast den 30 november 2021
redovisa prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd
beredskap. Förslaget till nationell plan ska enligt direktivet koordineras med och beakta
redovisningen av uppdraget om krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. Uppdraget
redovisas den 30 november till Regeringskansliet.
Den 29 juli 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att påbörja planeringsarbetet av
sträckan Skellefteå±Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av
sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan.
Den 23 september 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att analysera vilken
påverkan de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller
planeras i Norrbottens och Västerbottens län har för transportinfrastrukturen. Trafikverket
gavs vidare i uppdrag att analysera behov av åtgärder för att förbättra
transportinfrastrukturen, i främst Norrbottens och Västerbottens län, som kan väntas
uppstå med anledning av denna samhällsomställning. Uppdraget redovisas till
Regeringskansliet den 30 november.13
Regeringen har i direktiven för åtgärdsplaneringen angett att Trafikverkets förslag ska
beakta underlag som är framtaget efter samråd med andra länder, där det är relevant. I
planeringen för de gränsöverskridande relationerna pågår kontinuerligt samarbete mellan
myndigheterna på ömse sidor om gränserna. Åtgärdsvalsstudier har genomförts på de flesta
stråk mellan Sverige och grannländerna. Regioner, län och kommuner på båda sidor av
gränserna liksom berörda delar av näringslivet har bjudits in och deltagit i utredningarna.
Resultaten av dessa samarbeten utgör underlag för planer, och föreslagna åtgärder kan
värderas och prioriteras tillsammans. Trafikverket har också initierat ett forum mellan de
nordiska myndigheterna Banedanmark och Vejdirektoratet i Danmark, Traficom och Väylä i
Finland, Jernbanedirektoratet och Statens vegvesen i Norge samt Trafikverket i Sverige.
Samarbetet syftar bland annat till att bidra till samsyn om flaskhalsar och brister i
gränsöverskridande relationer, och till att kunna informera om och diskutera respektive
myndighets underlag och förslag till åtgärder och transportplaner.
Regeringen fattar beslut om planens slutliga utformning. Varje år lämnar regeringen ett
regleringsbrev med ekonomiska ramar för det kommande året. Ramarna utgår från
riksdagens beslutade höstbudget. Utifrån regleringsbrevet tar Trafikverket fram en
verksamhetsplan för de kommande åren. Trafikverkets genomförandeplan ger en översiktlig
bild av planerade åtgärder i transportinfrastrukturen de kommande sex åren. Planen

13

Trafikverket (2021), Åtgärder i transportsystemet för de stora industriinvesteringarna i
Norrbotten och Västerbotten. Publikation 2021:229.
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underlättar för kommuner, företag och organisationer att koordinera sin planering med
Trafikverkets.
Trafikverkets planering och genomförande av investeringar i infrastruktur ska, utöver det
som görs inom ramen för den formella planläggningsprocessen enligt väglagen och lagen om
byggande av järnväg, ske i nära dialog med de som berörs, bland annat andra myndigheter,
kommuner, näringslivet och intresseorganisationer. I hela renskötselområdet behöver de
samiska behoven beaktas, inte minst de som gäller rennäringen. De effekter som ny eller
utbyggd infrastruktur ger för rennäringen handlar om att betesmark direkt tas i anspråk för
byggandet, men också att det krävs en buffertzon kring infrastrukturanläggningen för att
hålla renarna borta från anläggningen och undvika påkörning. Ny infrastruktur riskerar
också att skära av flyttleder och betesområden. Stängsling av väg och järnväg minskar risken
för påkörning av ren och förhållandena för renskötarna att arbeta i anslutning till vägen eller
järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna minskar. På motsvarande
sätt som vid nya investeringar behöver Trafikverket vid planering och genomförande av drift
och underhåll av infrastruktur beakta de samiska behoven. Befintliga stängsel och passager
för ren behöver underhållas för att deras effekt ska upprätthållas och samerna fortsatt
kunna bedriva renskötsel. Trafikverket eftersträvar därför en nära samverkan i ett så tidigt
skede som möjligt med såväl Sametinget som direkt berörda samebyar, för att identifiera
rennäringens behov. Trafikverket ser det som en förutsättning för att kunna skapa lösningar
som i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser behoven både i transportsystemet och i
rennäringen, och i vart fall inte försvårar för samerna att kunna bedriva renskötsel.

1.5.

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning

Trafikverket har vid framtagandet av förslaget till nationell plan tillämpat 6 kap.
miljöbalken. Trafikverket har genomfört en strategisk miljöbedömning med syfte att
integrera miljöfrågor i planeringen för att främja en hållbar utveckling.14
Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller bland annat en redovisning av planförslagets
förväntade effekter på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen remitteras tillsammans med
detta planförslag, och den utgör ett underlag för regeringens fortsatta beredning inför
fastställelse av ny nationell plan.
Miljöbedömningen startade samtidigt som Trafikverkets förberedande arbete med att ta
fram underlag för åtgärdsplaneringen. Arbetet har därefter skett i en iterativ process med
åtgärdsplaneringen, där ny information om planförslaget tillförts miljöbedömningen och
resultatet av bedömningarna blivit underlag i framtagandet av planen. Avgränsningssamråd
har genomförts.

1.6.

Trafikverkets övergripande prioriteringar

En central utgångspunkt för Trafikverkets planförslag har varit skrivningen i regeringens
direktiv: att den gällande planen för perioden 2018±2029 ska fullföljas. Trafikverket kan
enligt direktivet anpassa planeringsarbetet utifrån rådande förutsättningar, så att planen
kan fullföljas på ett effektivt sätt. Som redovisats i avsnitt 1.2 är de rådande
förutsättningarna att utvecklingsanslagets ram inte räcker för att under planperioden
genomföra gällande plan enligt befintlig tidsplan, den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, de
ökade kostnaderna för etapperna av nya stambanor för höghastighetståg samt
tidigareläggningen av Norrbotniabanans etapp Skellefteå±Luleå. Trafikverket har därför i

14

Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022ʹ2033. Publikation 2021:227.
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första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt
senareläggningar och etappindelningar av vissa objekt i gällande plan.
Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal
kostnadseffektiva åtgärder inte kan inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att mer
samhällsnyttor skulle kunna skapas för den givna budgeten om vissa av dessa kunde
inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska
genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare.
Trafikverkets bedömning är med anledning av detta att det ekonomiska utrymmet endast
medger ett fåtal nya investeringsobjekt och satsningar. Trafikverkets övergripande
prioritering är att i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, och
vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. I planförslaget avspeglas detta genom att
Trafikverket föreslår en prioritering av omfattande moderniseringar av järnvägen, bland
annat genom det nya signalsystemet ERTMS. Med anledning av det begränsade
budgetutrymmet föreslås dock en något långsammare utbyggnadstakt än den tekniskt
optimala. En långsammare utbyggnadstakt än den föreslagna skulle innebära stora problem
för framdriften av många andra investeringar som är beroende av att ERTMS byggts ut.
Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder,
eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra funktionen i befintlig
infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan.
Planförslaget innehåller ett mycket begränsat antal nya investeringar som bedöms vara
nödvändiga att inrymma. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och
Västerbotten föreslås ett åtgärdspaket för höjd järnvägskapacitet som behöver påbörjas i
närtid, samt E4 Förbifart Skellefteå. Vidare föreslås åtgärder för höjd hastighet till
250 km/tim på Västkustbanan och Ostkustbanan, som behövs för att kunna utnyttja
nybeställd rullande materiel. Planförslaget innehåller också medel till fortsatt planering av
stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda, där Trafikverket behöver delta i
det arbete som bedrivs av Stockholms stad och Jernhusen. Slutligen innehåller planförslaget
medel till mittseparering av sträckan E14 Blåberget±Matfors, ett par smärre
järnvägskapacitetsökningar samt några helt externfinansierade projekt som inte belastar
planutrymmet.
För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver ett antal investeringar i
gällande plan senareläggas så att de delvis genomförs efter 2033. Vissa av dessa senarelagda
investeringar var redan tidigare planerade att färdigställas efter planperioden, men
senareläggs nu ytterligare, medan andra var planerade att färdigställas under planperioden.
I första hand har senareläggningar övervägts av ej påbörjade investeringar vars beräknade
kostnad ökat betydligt sedan fastställelsen av gällande plan. Utöver detta har deras bidrag
till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen varit vägledande, och för väginvesteringar i
synnerhet deras bidrag till etappmålet för trafiksäkerhet. Även regionala prioriteringar och
avtalsmässiga bindningar har vägts in.
I direktivet anges att fyrstegsprincipen ska vara en utgångspunkt för planförslaget. Det
innebär att åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt ska
prövas i första hand när åtgärder övervägs för att lösa brister i transportsystemet. Principen
är inbyggd i den metodik för åtgärdsvalsstudier som Trafikverket tillämpar, och den innebär
att åtgärder enligt steg 1±3 prövas innan nyinvestering föreslås. De investeringar som redan
finns med i den gällande planen har tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen innan de
lagts in i planen. De har inte analyserats igen under framtagandet av planförslaget, eftersom
direktivet anger att den gällande planen ska genomföras. Trafikverket arbetar aktivt med så
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kallade steg 1- och steg 2-åtgärder (åtgärder som påverkar transportefterfrågan och
transportsätt), men eftersom huvuddelen av dessa åtgärder handlar om annat än fysisk
infrastruktur ligger huvuddelen av detta arbete utanför förslaget till nationell
infrastrukturplan. Fyrstegsprincipen är ändå grunden för arbetet med investeringarna,
eftersom andra åtgärder än infrastrukturinvesteringar prövas först, innan en investering
föreslås. Dessa överväganden redovisas i de åtgärdsvalsstudier som i regel föregår
investeringsförslaget.
Trafikverkets övergripande prioritering är att i första hand vårda och utveckla den
infrastruktur som redan finns, och vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. De
omfattande satsningar på att modernisera järnvägen med bland annat ERTMS som
Trafikverket föreslår, innebär en prioritering framför satsningar på ny järnväg och är ett
konkret uttryck för fyrstegsprincipen.
Under framtagandet av planförslaget har miljöbedömningar varit en integrerad del, vilket
innebär att miljöaspekter i möjligaste mån har identifierats och bedömts fortlöpande. Det
innebär exempelvis att Trafikverket föreslår underhållsåtgärder som tar hänsyn inte bara till
anläggningstillgångarnas funktion och status, utan även till miljötillgångarna. Det kan
exempelvis handla om områden med biologisk mångfald eller strukturer med höga
kulturvärden. Här finns många synergier, exempelvis att väl underhållna ren- och
viltstängsel förbättrar både trafiksäkerheten och minskar antalet trafikdödade djur
samtidigt som samhällskostnaderna för ren- och viltolyckor kan minska. Med en bättre
trafiksäkerhet minskar även risken för utsläpp som kan förorena mark och vatten.
Integrering av miljöbedömningen ligger också till grund för en ökning av medlen till
trimnings- och miljöåtgärder, i synnerhet riktade miljöåtgärder, då effektbedömningar
fortlöpande använts som underlag.
En aspekt som behöver beaktas, även om det inte varit en avgörande grund för prioritering
av åtgärder, är att Trafikverket har behov av en marknad som har kapacitet och förmåga att
genomföra alla planerade åtgärder och som svarar mot framtida behov. Det finns dessutom
behov av marknadsutveckling för ökad produktivitet, innovation, effektivitet och
kostnadskontroll. Resurs- och kompetensbrist inom anläggningsmarknaden riskerar att leda
till ökade kostnader, till att planerade åtgärder inte kan genomföras samt till att
transportsystemet inte kan ställas om i den snabba takt som krävs för att nå klimatmål och
andra mål som är viktiga för ett mer hållbart samhälle. Genom ökat fokus på
marknadsutveckling kan nya marknadsaktörer och kompetenser tillföras och utvecklas inom
transportområdet.
Tabell 2 sammanfattar Trafikverkets planförslag, vilket kan jämföras med utgångspunkter
och förutsättningar i avsnitt 1.2 (tabell 1). Tabell 2 anger också vilka avsnitt i rapporten som
redovisar motiv till och konsekvenser av planförslaget. Planförslagets samlade effekter
beskrivs i kapitel 9.
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Tabell 2 Sammanfattning av planförslagets delar samt i vilket avsnitt de beskrivs. Miljarder kronor, avrundat15.

Post

Utgångspunkt

Föreslagen
förändring

Trafikverkets
planförslag

Avsnitt i
rapporten

Vidmakthållande väg

197

197

6.1

Vidmakthållande järnväg

165

165

6.2

153

7.3

Namngivna investeringar

165

-3 (besparingar)
-11 (senareläggningar)
+3 (nya objekt)

Etapper av nya stambanor
för höghastighetståg

107

-3 (senareläggning
Göteborg-Borås)

104

7.6

ERTMS

40

-9 (långsammare
utrullning)

31

7.9

Trimnings- och miljöåtgärder

37

+5

42

7.1

Stadsmiljöavtal

13

-4

9

7.2

5

5

5

Planering och
myndighetsutövning

17

17

Räntor, bidrag m.m.

33

33

7.11

Länsplaner

42

42

7.10

820

799

Forskning och innovation16

Totalt

15

7.11

Summeringarna i samtliga tabeller är beräknade på ej avrundade siffror. Ibland stämmer därför
inte summan exakt med vad man får om man summerar de avrundade siffror som visas i
tabellraderna.
16
Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. Den del av forskning och
innovation som är hänförlig till ramen för vidmakthållande ingår i tabellens översta rader med
belopp som framgår av kapitel 6.
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2 Transporter i Sverige: nuläge och förväntad
utveckling
Detta kapitel ger en sammanfattande bild över transporterna i Sverige. Kapitlet beskriver i
tur och ordning historisk utveckling, nuläge och prognoser för personresandet,
godstransporterna, transportsektorns utsläpp av växthusgaser och trafiksäkerheten.
Syftet med kapitlet är att ge sammanhang och bakgrund till de åtgärdsförslag som
presenteras i resten av rapporten, genom att ge en överblick över transporternas
sammansättning och fördelning, och över trender och storleksordningar. Kapitlet om
personresor beskriver också kortfattat hur resandet skiljer sig mellan olika
befolkningsgrupper för att därigenom ge ett underlag för översiktliga bedömningar av olika
åtgärders fördelningseffekter med avseende på bland annat kön, ålder och inkomst.
Trafikverket tar regelbundet fram prognoser för den framtida trafikutvecklingen baserat på
antaganden om bland annat framtida befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling,
bränslepriser och ett stort antal andra påverkande omvärldsfaktorer. Vissa faktorer
påverkas starkt av politiska beslut, till exempel bränslepriser och regionalt
kollektivtrafikutbud, medan andra är relativt svårpåverkade, som oljepris,
befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling. Eftersom dessa faktorer är osäkra är även
prognoserna för trafikutvecklingen behäftade med osäkerheter av olika slag. Genom
systematiska känslighetsanalyser kan man undersöka hur stor osäkerheten blir. Ett urval
sådana känslighetsanalyser redovisades i en underlagsrapport till inriktningsunderlaget.
Där jämförs också tidigare prognoser med vad utfallet blivit.
Syftet med prognoser är varken att beskriva en önskvärd framtid eller en ideal transportoch klimatpolitik, utan att beskriva en trolig utveckling givet de förutsättningar och beslut
som vi kan se idag. I den mån som en prognos inte når de mål man vill nå, tjänar den därför
som utgångspunkt för att identifiera åtgärder som ger bättre måluppfyllelse. Prognoserna
utgör därmed en referensutveckling för bland annat infrastrukturplaneringen, som gör att
olika åtgärder kan utvärderas.

2.1.

Persontransporter

2.1.1.

Nuläge och historisk utveckling

I genomsnitt reser svenskarna omkring 40 kilometer per dag inrikes, alla färdmedel och
ärenden sammantaget.17 Reslängden per person har ökat stadigt sedan mycket lång tid
tillbaka, men de senaste två decennierna har inrikesresandet ökat långsammare än förut ± i
stället har utrikesresandet med flyg ökat snabbt. Detta avsnitt fokuserar dock huvudsakligen
på inrikesresandet18.

17

Samtliga data i detta kapitel bygger på egna bearbetningar av transportarbetsdata från
Trafikanalys och Swedavia samt genomsnitt av de nationella resvaneundersökningarna 2005, 2011,
2012, 2014, 2019. Nedbrytningar på ärenden eller socioekonomiska kategorier bygger på
resvaneundersökningar. Inrikes transportarbete (totalt och per färdmedel) bygger på Trafikanalys
trafikarbetsdata. Data om utrikes flyg bygger på egen bearbetning av Swedavias data.
18
Med resande avses här persontransportarbete, det vill säga personkilometer. För frågeställningar
som handlar om transporternas sammansättning (till exempel av olika ärenden, socioekonomiska
grupper eller färdmedel) så är det dessa andelar av transportarbetet som är relevant, inte andelarna
av antalet resor. Skillnaden spelar främst roll för andelen gångresor, eftersom de är många men
korta.
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Figur 6 Reslängd (km) per person och år med olika färdmedel.

Huvuddelen av inrikesresandet är olika typer av fritidsresor, till exempel inköp, service,
besök och fritidsaktiviteter. Resor till och från arbetet utgör en knapp fjärdedel av det totala
resandet ± något lägre för bilresandet, något högre för det regionala kollektivresandet.
Drygt tre fjärdedelar av personresandet sker med bil och drygt en tiondel med regional
kollektivtrafik, varav drygt hälften med buss. Ungefär fyra procent sker med fjärrtåg,
omkring tre procent med flyg, två procent till fots och en procent med cykel.
Färdmedelsfördelningen har varit likartad sedan 1970-talet.

Figur 7 Personresandet fördelat per färdmedel. Andel av inrikes personkilometer.
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Figur 8 Personresandet fördelat per ärende. Andel av inrikes personkilometer.

Medan den sammanlagda reslängden per person stadigt ökat så har den sammanlagda
restiden faktiskt varit oförändrad sedan lång tid tillbaka. I genomsnitt reser man omkring en
timme per dag överallt i landet, och detta verkar inte ha ändrats särskilt mycket åtminstone
sedan 1970-talet när den första nationella resvaneundersökningen gjordes. Flera
internationella studier har visat att detsamma gäller i de flesta länder och sedan lång tid
tillbaka. Däremot är variationen stor mellan individer och mellan olika grupper. Att den
genomsnittliga reslängden ökat samtidigt som den genomsnittliga restiden inte ändrats
betyder att den genomsnittliga reshastigheten har blivit allt högre.

Figur 9 Genomsnittlig total restid (minuter) per person och dag, per regiontyp (SCB:s H-regioner (treårsmedelvärden).
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Variationen i resmönster är visserligen stor mellan individer, men variationen mellan
grupper och landsdelar är mindre än vad man kanske kan tro. Färdmedelsfördelning,
sammanlagd reslängd och sammanlagd restid är ganska lika i olika typer av kommuner,
med undantag av storstäderna där den sammanlagda reslängden är något kortare och
andelen med kollektivtrafik betydligt högre. Däremot finns tydliga skillnader mellan boende
i tätort och på landsbygd: boende på landsbygd reser i genomsnitt nästan dubbelt så långt
med bil per person som boende i tätort.19

Figur 10 Genomsnittlig reslängd (km) per person och dag, per typ av bostadskommun (SKR-indelning) och färdmedel.

Det finns ett tydligt samband mellan inkomst och resande: ju högre inkomst desto fler och
längre resor. En del av detta samband beror dock inte på inkomsten i sig utan på ålder,
förvärvsgrad, hushållstyp och bostadsområde, som alla samvarierar med inkomsten i viss
mån. Färdmedelsfördelningen är ganska lika i alla inkomstgrupper, men fjärdedelen med
högst inkomst gör en något större andel av sina resor med tåg och flyg.

19

Se Eliasson, J., Pyddoke, R., Swärdh, J-E. (2018) Distributional effects of taxes on car use, fuel,
ownership and purchases. Economics of Transportation 15, 1ʹ15.
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Figur 11 Resande per inkomstkvartil, genomsnittlig reslängd, antal resor och restid.

Figur 12 Resande per inkomstkvartil. Antal resor per ärende.
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Figur 13 Reslängd per inkomstkvartil. Total reslängd per färdmedel.

Män och kvinnor gör lika många resor per person, och lägger lika mycket tid på resande,
men männen reser något längre: de står för 56 procent av det totala persontransportarbetet
(antalet personkilometer). Män gör något fler bilresor (53 procent av alla bilresor), och
dessutom något längre bilresor (58 procent av persontransportarbetet med bil). En del av
skillnaden beror på att män gör fler tjänsteresor. Kvinnor gör något fler resor med
kollektivtrafik (56 procent av antalet kollektivtrafikresor), men eftersom männen gör något
längre kollektivtrafikresor är kvinnornas andel av persontransportarbetet med
kollektivtrafik något mindre än så. Män och kvinnor gör lika många cykelresor, men
eftersom männen i genomsnitt cyklar längre står de för en större del av det totala
cykelresandet (58 procent). Skillnaderna mellan män och kvinnor är minst för
sammanboende med barn, något större för sammanboende utan barn, och störst för
ensamstående. Ser man specifikt på skillnaden mellan mäns och kvinnors bilresande så är
skillnaden störst för ensamstående utan barn, både i antalet resor och i reslängd. För
sammanboende utan barn så gör männen fler bilresor, men skillnaderna mellan könen är
mindre. I hushåll med barn syns inga skillnader mellan könen vad gäller antalet bilresor,
men männen gör något längre bilresor i genomsnitt.
De som tillhör ett hushåll med barn gör något fler resor per dag (2,5 resor per person och
dag, jämfört med 2,2 resor per person och dag i hushåll utan barn). Å andra sidan är deras
resor lite kortare, så skillnaden i sammanlagd reslängd och restid är ganska liten.
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Figur 14 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på ärende.

Figur 15 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på färdmedel.

Resandet varierar också med åldern. Som mest, räknat i kilometer, reser man i 30±60årsåldern, och som allra mest runt 50. I alla åldrar utgör fritids- och besöksresor den största
delen av resandet, men i yrkesverksam ålder är arbets- och tjänsteresor sammanlagt uppåt
hälften av den totala reslängden. Runt pensionsåldern faller av naturliga skäl arbets- och
tjänsteresandet brant, men fritids-, besöks- och inköpsresandet fortsätter på ungefär samma
nivå en bit över 70-årsåldern. I alla åldersgrupper görs majoriteten av resandet med bil.
Andelen med kollektiva färdmedel (buss, tåg, flyg) är som störst före 30-årsåldern, och
minskar markant efter 60-årsåldern. De yngsta barnen gör en stor del av sitt resande som
bilpassagerare, men under tonåren är andelen bussresor markant större. Under 20±30årsåldern ökar andelen bilresor snabbt.
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2.1.2.

Prognoser för personresandet

Från 2017 till 2040 förväntas befolkningen öka med 16 procent och den reala inkomsten per
capita med 41 procent. Det beräknas i Trafikverkets basprognos leda till att resandet per
person ökar med cirka 10 procent, vilket tillsammans med befolkningsökningen ger en total
ökning av persontransportarbetet med 25±30 procent.
I prognosen antas vidare att vägtrafiken dämpas genom olika politiska beslut. De
antaganden som ger störst dämpande effekt är att bränslepriset antas öka till nästan det
dubbla (realt) jämfört med idag, att elpriset antas öka med två tredjedelar (realt) vilket ökar
körkostnaden för eldrivna fordon, samt att bilinnehavet per person antas sluta öka och i
stället minska något, vilket är ett trendbrott jämfört med historisk utveckling. Dessutom
antas den gällande infrastrukturplanen genomföras, där de nya infrastrukturinvesteringarna
till omkring fyra femtedelar utgörs av järnvägsinvesteringar, vilket också i någon mån
dämpar biltrafiken. Vidare antas befolkningen koncentreras ytterligare till de större
tätorterna, vilket också minskar bilresandet. Trots dessa antaganden beräknas biltrafiken
öka med omkring 30 procent jämfört med idag fram till 2040, med ett osäkerhetsintervall
på 20±40 procent beroende på osäkerheterna i de ingående variablerna. De faktorer som
påverkar utvecklingen mest är ökad befolkning och ekonomisk utveckling. Trafikökningen
beräknas bli störst i landets befolkningstätaste regioner, men klart större utanför själva
tätorterna än inom dem.
Relativt sett beräknas järnvägsresandet öka ännu mer, med drygt 50 procent till 2040
jämfört med idag. En orsak är att trafikutbudet i prognosen antas öka med omkring
40 procent jämfört med idag, och att biljettpriset antas vara oförändrat.
Transportarbetet med regional och lokal kollektivtrafik beräknas öka med mer än
30 procent. Störst ökning i absoluta tal beräknas för Stockholm-Mälardalen, men i relativa
tal är ökningen för hela södra Sverige ungefär lika stor på runt 50 procent. För samtliga
regioner beräknas ökningstakten för transportarbetet med kollektivtrafik vara klart större
än befolkningsökningen.

Figur 16 Persontransportarbete: historisk utveckling och Trafikverkets prognoser till 2040.
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Pandemin har både skapat nya vanor och tvingat fram en ökad ´GLJLWDOPRJQDG´LIRUPDY
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 ställHW´$YVWnQGHWVG|G´KDUVHGDQI|UXWVSnWWVPHGL
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 efterfrågaQSnUHVRURFKWUDQVSRUWHU'HQWLGVRP´VSDUDV´JHQRPElWWUH
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 ʹ en
nulägesanalys. Rapport 2016:7.
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Det mesta av godset som transporteras inrikes med lastbil transporteras inom samma
kommun (43 procent av godsmängden) eller inom samma län (28 procent).
Järnvägstransporterna är till stor del interregionala eller internationella och få sker inom
samma län. Utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas också in i inrikes
transportarbete, och utgör huvuddelen av det som räknas som inrikes sjötransporter. De
egentliga inrikes sjötransporterna sker mellan ett fåtal geografiska områden. Störst andel
sker mellan de två områdena Haparanda±Skellefteå och Södra ostkusten (12 procent).
Trafiken på inre vattenvägar (inom Vänern respektive Mälaren) har mycket liten
omfattning.
Endast 8 procent (eller 28 miljoner ton) av det gods som transporteras inrikes med lastbil
transporteras längre än 300 kilometer. Det är vid avstånd över 300 kilometer som
transporter på järnväg eller med inrikes sjöfart anses vara konkurrenskraftiga med
lastbilstransporter.
Om förutsättningarna är rätt kan det i vissa fall finnas en potential för överflyttning även av
kortare transporter med pråmar och dylikt, till exempel för transport av sten och grus och
annat byggmaterial. Urbana transporter kan troligtvis också organiseras annorlunda med
till exempel ökade cykeltransporter. Men det är ändå mindre än 10 procent av godsmängden
som kan komma ifråga att flyttas över från tunga lastbilar.
Sveriges befolkning växer och tillväxten väntas bli störst i redan befolkningstäta regioner.
Konsumtion driver på transporter av varor, vilka därför väntas öka till just dessa områden,
områden som redan idag brottas med negativa konsekvenser av transporter såsom buller,
trängsel och utsläpp. Det finns inte mycket statistik om godsflöden i städer, men skattningar
tyder på att urbana godstransporter svarar för 10±15 procent av fordonsrörelserna i
städerna. I urbana transporter är lastbilen helt dominerande med de för- och nackdelar som
det innebär.
Mellan 1962 och 2017 ökade transportarbetet med totalt 142 procent, från 44 miljarder
tonkilometer till cirka 106 miljarder tonkilometer. Transportarbetet på väg har flerdubblats
under denna period (423 procent). Det innebär att andelen vägtransporter av det totala
transportarbetet har mer än fördubblats, från 19 till 41 procent.
Järnvägen har haft en lägre, men mer stabil ökningstakt. Summerat över perioden har
transportarbetet på järnväg ökat med 108 procent. Järnvägens andel av transportarbetet har
minskat något, från 25 till 22 procent år 2017.
Sjöfart är det trafikslag som haft den mest varierande utvecklingen, med en kraftig uppgång
under 60-talet följt av en nästan lika stor nedgång under 70-talet. Därefter en återhämtning
under 80- och 90-talen och en expansion under 2000-talet. Totalt sett har sjöfartens andel
av det inrikes transportarbetet minskat från 56 till 37 procent mellan 1962 och 2017.
Observera dock att även utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas in.
Flygets roll för godstransporter är viktig, särskilt för behovet av snabba, långväga
transporter av högvärdigt gods. Flygfrakten är volymmässigt liten, men omfattar höga
varuvärden.
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2.2.2.

Prognoser för godstransporter

Enligt Trafikverkets prognos beräknas godstransporterna öka med omkring 50 procent till
2040. Transporterna beräknas öka i ungefär samma takt med alla trafikslag.

Figur 17 Godstransporter. Tonkilometer per trafikslag. Historisk utveckling och prognos.

Det prognosticerade godstransportarbetet ökar betydligt snabbare än den historiska
trenden. Trafikverket har därför analyserat vad prognosutfallet beror på. Prognosen bygger
på den förväntade ekonomiska utvecklingen enligt Konjunkturinstitutets referensscenario, i
kombination med beräkningar av varuvärdenas utveckling (kronor per ton). Redan den
ekonomiska utvecklingen i Konjunkturinstitutets referensscenario är snabbare än den
historiska trenden, cirka 3 procent årlig tillväxttakt fram till 2040 för import och export
jämfört med 2 procent historiskt. Trafikverkets analyser visar också att omvandlingen från
det ekonomiska scenariot till prognosticerade volymer (mätt i ton) sannolikt överskattar
ökningen av det totala godstransportarbetet. Omvandlingen från kronor till ton beror bland
annat på andelen av produktionen som avser varor (och inte tjänster) och på varornas värde
per ton.
Underlaget som godstransportprognosen bygger på är delvis förknippat med stora
osäkerheter. Exempelvis har trender i varuvärdenas utveckling varit svåra att estimera
eftersom de byggt på relativt korta tidsserier, vilket har gjort att många av dem antagits
oförändrade. Detta tillsammans med den historiskt sett starka tillväxten i det ekonomiska
scenariot har varit drivande i resultaten vi ser, med en starkare prognostiserad tillväxt av
transportarbetet än historiskt.
Givet osäkerheten i prognosen har en känslighetsanalys genomförts för att se vilket
genomslag en alternativ prognos skulle få på urvalet av investeringar. Hade
godstransportprognosen följt den utveckling som gällt historiskt, så hade
godstransportnyttorna legat på en något lägre nivå i de samhällsekonomiska kalkylerna. I
avsnitt 9.6 redovisas känslighetsanalyser för hur detta påverkar urvalet av investeringar och
de beräknade nyttorna. Sammantaget är effekten relativt liten. Även betydelsen för behovet
av medel till vidmakthållande bedöms vara liten. Trafikverket avser att vidareutveckla
metoderna för godstransportprognoser.
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2.3.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

De klimatpåverkande utsläppen från svenska inrikestransporter kommer nästan helt och
hållet från vägtrafiken. Utsläppens storlek påverkas av tre faktorer: fordonens
genomsnittliga utsläpp per kilometer, trafikarbetet (antalet fordonskilometer) samt hur stor
andel av fossila bränslen som ersätts med biodrivmedel. Klimatmålen för transportsektorn
anger att utsläppen från inrikes transporter exklusive flyg21 ska minska med 70 procent till
2030 jämfört med 2010, och att transportsektorn ska vara fossilfri 2045. Utsläppen från
produktion av biodrivmedel räknas inte in i transportsektorn; de redovisas huvudsakligen i
den så kallade LULUCF-sektorn (land use, land use change and forestry) som bland annat
inkluderar skogsbruk och förändrad markanvändning.
Fordonens genomsnittliga utsläpp har minskat relativt snabbt det senaste decenniet. EU har
nyligen infört hårda krav på lägre koldioxidutsläpp från nyregistrerade fordon som skärps
med tiden, vilket kommer att driva på en ännu snabbare minskning av snittutsläppen.
Kraven är knappast möjliga att uppfylla utan en omfattande elektrifiering. Figur 18 visar
historisk utveckling av fordonens koldioxidutsläpp och de framtida scenarier som
Trafikverket anser vara realistiska att nå. Observera att åtminstone fram till 2030 är
bedömningarna relativt säkra, eftersom fordonstillverkarna är tvingade av EU-regleringen
att nå dessa nivåer. Givet utvecklingen av nya fordon, som visas i den vänstra bilden, kan
man beräkna utvecklingen i hela fordonsflottan, vilket visas i den högra bilden.

Figur 18 Utsläpp (g CO2/km) för nya fordon (vänster) och i genomsnitt för hela flottan (höger).

Fordonsflottan tar dock lång tid att omvandla, eftersom fordonen är i bruk i uppåt två
decennier i genomsnitt. Även om utsläppen från nya fordon minskar snabbt, i synnerhet
eftersom elektrifieringen nu tagit fart, så räcker därför inte detta ensamt för att uppnå 2030
års klimatmål enligt beräkningar i Trafikverkets inriktningsunderlag från hösten 2020. Med
den förväntade trafikutvecklingen och samma volym biodrivmedel som idag beräknas inte
2030-målet nås förrän 2035. För att nå målet år 2030 krävs en väsentligt ökad mängd
biodrivmedel, enligt Trafikverkets beräkningar omkring 70 procent mer än idag. Det
motsvarar att omkring 55 procent av de fossila drivmedlen ersätts med biodrivmedel, vilket
ligger nära den skärpning av reduktionsplikten som regeringen aviserat.
Beräkningarna i Trafikverkets inriktningsunderlag visar dock också att målet om fossilfrihet
2045 i stort sett kan nås med samma totala mängd biodrivmedel i transportsektorn som

21

Flygets utsläpp regleras i stället genom den europeiska utsläppshandeln EU-ETS.
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idag, eftersom elektrifieringen och omvandlingen av fordonsflottan då har hunnit nå
betydligt längre.
Bilden nedan sammanfattar hur klimatmålen nås i Trafikverkets basprognos, uppdelat i
bidrag från effektivare bränslefordon, elektrifiering och biodrivmedel. Summan av ytorna
motsvarar trafikökningen, alltså hur utsläppen skulle ha ökat om fordon och drivmedel varit
desamma som 2010. Bilden visar dock inte hur trafikökningen dämpas genom antagandena
om högre bränslepriser, högre elpris, minskande bilinnehav med mera.

Figur 19 Bidrag till transportsektorns klimatmål från effektivare och elektrifierade fordon samt biodrivmedel.

2.4.

Trafiksäkerhet

I kapitlet redovisas nuläget och utvecklingen historiskt av trafiksäkerheten på väg och
järnväg, följt av en prognos för trafiksäkerheten.
2.4.1.

Nuläge och historisk utveckling

Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag 1997 och innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. År 2009 beslutade riksdagen ett etappmål för 2020 som innebar en
halvering av antalet dödade och minskning med minst 25 procent av allvarligt skadade i
vägtrafiken mellan 2007 och 2020.22 Figur 20 visar antalet omkomna i vägtrafiken per år.
Målet nåddes även om utvecklingen inte var linjär utan det fanns en tidsperiod under flera
år då ingen förbättring skedde. År 2016 beslutade regeringen om Nystart för Nollvisionen23
som bland annat innebar att Trafikverket fick en uttalad roll att leda övergripande
samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Regeringen har antagit ett nytt
halveringsmål av antalet dödade till 2030 och en minskning med minst 25 procent av
allvarligt skadade. Dessutom har ett aktörsgemensamt mål antagits som innebär att antalet

22
23

Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter.
Regeringen-se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-satsar-på-nystart-for-nollvisionen/
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suicid inom vägsystemet ska minska liksom allvarligt skadade till följd av fallolyckor i
gatumiljö ska minska med minst 25 procent.24

Figur 20 Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006ʹ2020, samt utveckling för att nå etappmålet 2020.

Den positiva utvecklingen med färre omkomna i trafiken beror främst på att vägarna har
blivit säkrare, tack vare en ökad andel mittseparerad väg och fler trafiksäkerhetskameror,
fortsatt utveckling av säkra fordon och anpassningar av hastigheten till vägens
förutsättningar, både på statliga och kommunala vägar.
Figur 21 visar utvecklingen av antalet döda i vägtrafiken för olika trafikantkategorier åren
2006±2020. Det finns en positiv minskning för alla kategorier, även om den är störst för
åkande i personbil och fotgängare. Av olyckor som leder till allvarliga personskador sticker
cyklister ut, där ingen större förbättring skett det senaste decenniet. Det beror bland annat
på att antalet cyklister har ökat under perioden.

24

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-fortrafiksakerhet/gruppen-for-nollvisionen-i-samverkan-gns
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Figur 21 Antal omkomna i vägtrafiken efter trafikantkategori 2006ʹ2020.

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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Figur 22 Antal omkomna statlig järnväg 2010ʹ2020.

2.4.2.

Prognoser för trafiksäkerheten

En stor utmaning för vägtransportsystemet är att höja säkerhetsstandarden på det regionala
vägnätet, där flest dödsolyckor sker. Det regionala vägnätet är betydligt större än det
nationella vägnätet, och det har inte uppgraderats i samma utsträckning som det nationella.
En annan stor utmaning är att hastighetsefterlevnaden är låg. En tredje utmaning är antalet
allvarligt skadade cyklister. Över hälften av alla personskador som leder till allvarliga skador
i vägtrafiken drabbar cyklister och flertalet av personskadorna som drabbar cyklister
uppstår i singelolyckor. För att nå etappmålet är det helt avgörande att åtgärder vidtas för
att minska både singelolyckor och kollisioner med cyklister.
Planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling fram till 2030 kommer inte räcka
för att nå etappmålet för antalet omkomna och allvarligt skadade 2030. Figur 23 visar
etappmålet för 2030 samt mål för 2040 och 2050 som representerar ambitionen att halvera
antalet omkomna vart tionde år. Figuren visar också prognosticerat25 antal omkomna. Som
framgår av figuren behöver ytterligare åtgärder vidtas för att målen ska kunna nås. Även vid
ambitiösa planer kring vägåtgärder så är hastighetsefterlevnad avgörande för att kunna nå
målen.

25

Prognoserna bygger på följande antaganden: lagkrav och frivillig utveckling enligt Euro NCAP:s
färdplan; omkring 10 mil mitträcke byggs per år fram till 2029; krocksäkerheten förbättras 3 procent
per årsmodell 2020 och 1 procent per årsmodell 2021.
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Figur 23 Etappmål samt prognoser antal dödade i vägtrafiken år 2030, 2040, 2050.
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I järnvägssystemet är den främsta utmaningen att förhindra att personer tar sitt liv i
spårmiljön. Det kräver ökat samarbete med andra myndigheter som kan påverka personer
med psykisk ohälsa. Åtgärder behöver också vidtas för att intrångssäkra anläggningen och
stoppa obehöriga i spårmiljön, i första hand utmed linjen inom tätort, åtgärder på stationer
samt rätt säkerhetsstandard i plankorsningar.
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3 Behov i det nationella och internationella
perspektivet
I detta kapitel beskrivs översiktligt26 långväga godstransporter och personresor på en
nationell och internationell systemnivå. Inledningsvis beskrivs det övergripande systemet
för godstransporter respektive personresor, därefter de viktigaste stråken med störst flöden
och deras funktion och brister.
Med undantag för basnäringarnas transporter så trafikerar person- och godstrafiken ofta
samma banor. Detta blir särskilt tydligt när man närmar sig landets gränser, exempelvis vid
anslutningar till större hamnar och flygplatser, vid Öresundsförbindelsen, i större städer, i
norra Sverige (där exempelvis europavägarna är dominerande), men också i
järnvägssystemet där tunga godståg och persontåg konkurrerar om kapacitet i spåren.

3.1.
Godstransporter ± viktiga internationella och nationella
flöden och stråk
I ett internationellt och nationellt perspektiv är de stora trafikslagsövergripande godsstråken
och noderna tämligen stabila över tid. Stråken överensstämmer i stora delar med det
transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Liksom Sverige har Norge och Finland
råvaruproduktion i norr och exportmarknader på kontinenten och i övriga världen.
Godstransporterna kan sägas vara koncentrerade till fem större funktionella stråk, vilka
framgår av kartan nedan i figur 24. Till dessa fem kommer de godstransporter som sker med
flyg.

26

En mer ingående beskrivning av brister i transportsystemets funktion finns i underlagsrapport
Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå ʹ underlagsrapport till revidering av nationell
plan 2018-2029. Publikation 2020:271.
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Figur 24 Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans för nationella och internationella godstransporter.

3.1.1.
Stråk 1: Nordkalotten±Norrlandskusten±Bergslagen/Mälardalen±
Malmö/Trelleborg±kontinenten
En stor del av basindustrin längs Norrlandskusten och Norrlands inland är beroende av
stråket för att transportera råvaror eller förädlat gods. Stora godsmängder av det tunga och
lågvärdiga godset, som malm och andra produkter från utvinning, är den största
varugruppen som transporteras med järnväg i stråket. Viktiga hamnar för utskeppning är
Narvik (malm) via Ofotenbanan i Norge, samt hamnarna längs Norrlandskusten, Luleå
(hamn i TEN-T-stomnätet) och Umeå, Sundsvall samt Gävle (hamnar i övergripande TENT-nätet). Stråket är också viktigt som transitled för norska inrikestransporter mellan norra
och södra Norge. Tunga transporter i form av rundvirke, järnmalm, skogsprodukter och stål,
men även livsmedel som lax, går på både väg och järnväg. Störningar i trafiken kan snabbt få
stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet.
Mer förädlade produkter såsom livsmedel och byggvaror ansluter längs stråket och ska
vidare ned mot kontinenten, antingen via västkusten eller över Öresundsbron. Viktiga noder
längre ned i stråket är Hallsberg, Jönköping, Trelleborg och Malmö. Malmö är i TEN-T
definierad som en urban knutpunkt. Från Stockholm, som också är en urban knutpunkt i
TEN-T, transporteras en betydande del av näringslivets godstransporter via södra Sverige
och över Öresundsbron till flera av våra viktigaste exportmarknader. Stråket innehåller även
del av det så kallade Scandinavian±Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC),
som sträcker sig från Stockholm/Oslo±Köpenhamn±Hamburg±Innsbruck till Palermo.
Det finns höga krav på robusthet året om, exempelvis på bärighet, vinterväghållning och
kraftförsörjning. Möjligheter till omledning finns inte eller är mycket begränsade i den norra
delen av stråket och hastighetsnedsättningar påverkar punktligheten. Kraven på fler
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tåglägen och möjlighet att köra längre och tyngre fordon ökar längs stråket. Stråk och noder
samverkar, brister i kapacitet och robusthet i stråket begränsar möjligheten till överflyttning
mellan trafikslagen. Exempel på brister i noderna är åldrad anläggning, brister i
kraftförsörjning, kapacitetsbrister vid rangering, brister i hantering av längre
fordonskombinationer samt väg- och spåranslutningar till och från noderna. Även
skillnaderna i spårvidd mellan Sverige och Finland utgör ett problem som försämrar
möjligheterna för överflyttning till järnväg.
3.1.2.

Stråk 2: Göteborg±Stockholm±Oslo

I Göteborg finns två av Sveriges strategiskt mest betydelsefulla noder: Göteborgs hamn
(vilken är en hamn i stomnätet i TEN-T) och Sävenäs godsbangård. Göteborg är i TEN-T
definierad som en urban knutpunkt. I stråket dominerar varugrupperna jordbruksprodukter
och livsmedel, skogsprodukter, petrokemiska produkter och material till byggsektorn. Nära
30 procent av svensk utrikeshandel passerar här.
Stockholm är i TEN-T definierad som en urban knutpunkt och landets i särklass största
konsumtionsområde. Därmed är godstransporterna till Stockholm mycket omfattande med
viktiga omlastningsnoder i Stockholm/Årsta och Rosersberg. Från Stockholm (Kapellskär,
Stockholm och Nynäshamn) fortsätter transporterna med färjetrafiken till Åbo/Helsingfors.
Tillgängligheten på vägnätet är i stort sett god i stråket, men i målpunkterna Göteborg och
Stockholm är kapaciteten begränsad och störningskänslig på både väg och järnväg.
Järnvägen Stockholm±Oslo har låg standard och liten kapacitet på den västra delen, där det
finns en potential för överflyttning av både person-och godstransporter från flyg och väg,
men då behöver standarden förbättras och tillförlitligheten i stråket öka.
Hallsberg är en viktig godsnod i stråket och behöver anpassas för trafik med långa tåg.
Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och har under de senaste 10-15 åren
drabbats av stora kapacitets- och punktlighetsbrister på grund av ökad trafik, samtidigt som
det finns önskemål om att köra ännu fler tåg. Efterfrågan på både resande och
godstransporter förväntas öka i stråket, vilket innebär ett ökat behov av trafik med alla
kategorier av tåg.
Inlandssjöfart avser sjöfart som bedrivs med IVV-certifierade fartyg (inre vattenvägar) inom
de IVV-klassade områdena. Det omfattar i Sverige områdena Vänern±Göteborg samt
Mälaren±Stockholm/Södertälje. Områdena är geografiskt begränsade med ett begränsat
antal transportköpare och en begränsad mängd gods. Det transportarbete som kan utföras
med inlandssjöfart är därmed relativt liten. Analyserna i Samgods indikerar att
inlandssjöfartens andel av landets totala transportarbete skulle öka från synnerligen låga
godsmängder till 0,3 procent av Sveriges transportarbete om transportkostnaderna
halveras, främst genom sänkning av sjöfartens och hamnarnas kostnader.
3.1.3.

Stråk 3: Norge±Göteborg±Malmö±kontinenten

De nationella väg- och järnvägsstråken i väst knyter Norge och Sverige till kontinenten via
hamnarna längs kusten och förbindelserna till Öresundsregionen. Här passerar gods, främst
livsmedel, färdiga industriprodukter och oljeprodukter, till och från Norge i så kallad
transittrafik. Här finns kapacitets- och punktlighetsbrister inom både väg- och
järnvägssystemen samtidigt som trafikvolymerna förväntas öka. Järnvägen har låg standard
genom Dalsland och även i Norge. Den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas öka
flödena landvägen, det vill säga via väg- och järnvägsnätet, till Sverige och Norge.
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3.1.4.

Stråk 4: Västkusten±kontinenten±världen

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och enda transoceana hamn. Göteborgs hamn har
ett omfattande linjeutbud till viktiga import- och exportmarknader världen över. Förutom
en tät trafik till och från länder i Europa finns det flera direktlinjer till andra världsdelar.
Brofjorden med Skandinaviens största oljeraffinaderi är Sveriges största oljehamn med i
huvudsak flöden via sjöfart. Brister finns i farledskapacitet och säkerhet för Göteborgs
hamn.
3.1.5.

Stråk 5: Kontinenten/Östeuropa±Norrlands-/Östersjökusten

Stråket innehåller främst sjötransporter med viktiga noder i form av import- och
exporthamnar. Hamnens roll i transportkedjan är att möjliggöra omlastning mellan sjöfart
och landtransport. Flödena består främst av råolja, petrokemiska produkter, stål- och
metallvaror i södra Sverige, järnmalm från Luleå, containertrafik till hamnarna i Karlshamn,
Karlskrona och Gävle samt skogs- och pappersvaror från Norrlandshamnarna. Kapaciteten i
farlederna är generellt sett god, men kraven ökar för att möjliggöra anlöp med större fartyg
för att uppnå bättre transporteffektivitet och konkurrenskraft. Punktvis finns därför behov
av förbättringar i säkerhet och farledskapacitet, vilket också förbättrar systemets förmåga att
hantera störningar i landinfrastrukturen.
3.1.6.

Godset och flyget

Flygfrakten representerar idag omkring 35 procent av den globala handeln i värdetermer,
men endast omkring 1 procent av handeln i termer av volym.27 De flygplatser som hanterar
störst mängd avgående och ankommande flygfrakt i utrikestrafiken är Stockholm/Arlanda,
Göteborg/Landvetter och Malmö.

3.2.

Personresor ± viktiga stråk för långväga persontrafik

Svenskarnas långväga inrikesresor i stråken sker till stor del med bil, samtidigt som resorna
utomlands många gånger sker med flyg, med Arlanda som huvudsaklig nod. För svenskarna
i södra Sverige dominerar Kastrups flygplats, som genom att vara Skandinaviens största
flygplats har ett stort utbud av förbindelser. Sjöfarten har stor betydelse för resandet till och
från våra grannländer och under senare år har det blivit vanligare att kryssningsfartyg
anlöper svenska hamnar.
I figur 25 beskrivs de nationella stråken med störst flöden för långväga personresor och
deras internationella kopplingar.

27

Flyget och företagen, Shon Ferguson och Rikard Forslid, SNS förlag, 2016.
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Figur 25 Viktiga nationella stråk för långväga persontrafik.

3.2.1.

Stråk 1: Stockholm±Sundsvall/Östersund±Umeå±Luleå/Kiruna

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg och på
delsträckor även med buss. Kollektivtrafik med rimlig restid mellan större orter saknas i
huvudsak, framför allt norr om Umeå, men även på delen Hudiksvall±Sundsvall±
Härnösand. Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt
fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, kapacitet och
restidernas tillförlitlighet finns på ovan nämnda delsträckor.
3.2.2.

Stråk 2: Stockholm±Oslo

Mellan Stockholm och Oslo finns en stor efterfrågan på bättre förbindelser med framför allt
tåg (men även med buss på delsträckor) för att bland annat skapa ett alternativ till resande
med flyg. Omfattande affärsresande, veckopendling och daglig pendling för arbete och
studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud,
kapacitet och restidernas tillförlitlighet finns på flera av de viktigaste reserelationerna på
stråket.
3.2.3.

Stråk 3: Oslo±Göteborg±Köpenhamn

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt tåg (men även med
buss, framför allt på delsträckor). Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och
studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Järnvägen har låg standard på den
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norra delen av stråket, vilket medför att det går fortare att åka buss mellan Oslo och
Göteborg än att åka tåg. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och restidernas
tillförlitlighet, särskilt Oslo±Göteborg samt i Öresundsregionen och förbindelserna över
sundet.
3.2.4.

Stråk 4: Stockholm±Göteborg

Mellan Stockholm och Göteborg finns en mycket stor efterfrågan på snabba förbindelser
med framför allt flyg och tåg (men även med buss, framför allt på delsträckor). Det har
medfört att det nu är tre operatörer som konkurrerar om snabbtågstrafiken. Omfattande
affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor är exempel på resande
i stråket. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg, som
medför låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt nära Göteborg och Stockholm.
3.2.5.

Stråk 5: Stockholm±Malmö±Köpenhamn

I stråket finns en mycket stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg.
Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor.
Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg som medför
mycket låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt i Öresundsregionen och
förbindelserna över sundet.
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4 Åtgärder som påverkar användningen av
transportsystemet
I detta kapitel beskrivs åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter och val av
trafikslag och färdmedel, det vill säga sådana åtgärder som tillhör fyrstegsprincipens
inledande steg. Sådana åtgärder syftar till att det befintliga transportsystemet och
infrastrukturen nyttjas effektivare, säkrare och med mindre påverkan på miljön. De är
således viktiga delar i transportsystemet och en del av planförslaget.

4.1.

Åtgärder inom samhällsplaneringen

Samhällsplanering sker i komplexa processer som rymmer såväl nationell, regional som
lokal planering mellan vilka ömsesidiga beroenden finns. Samverkan och samarbete är en
förutsättning för att nå mål som ökat bostadsbyggande och regional utveckling, men också
för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar, segregation och omställning till
fossilfrihet.
Utifrån en tidig samverkan och gemensamma mål kan olika aktörer tillsammans identifiera
utmaningar, önskade funktioner och åtgärder i transportsystemet och samhället. Detta
skapar i sin tur förutsättningar för att tillsammans uppnå en önskad funktionalitet i
transportsystemet och samhället. Således kan flera aktörer ta ansvar för att trafikrelaterade
utmaningar och problem blir lösta, vilket även är en förutsättning för ett fullt genomslag av
fyrstegsprincipen.
Som framgår av avsnitt 1.6 är fyrstegsprincipen en integrerad del av arbetet med
åtgärdsvalsstudier. Men principen bör inte begränsas till sådana studier utan behöver
tillämpas i en kontinuerlig process, från den strategiska planeringen till genomförandet av
åtgärder. Skälet är att transport- och samhällsplanering sker i olika nivåer och mot en
samlad måluppfyllelse, vilket även medför ökade krav på samverkan och samordning.
Samhällsutvecklingen har medfört att den tidiga dialogen behöver förstärkas med en ännu
tidigare samverkan och strategisk inriktning utifrån gemensamma samhällsmål. Det
kommer i sin tur att innebära krav på nya samverkansformer och projektkoordinering för
att möjliggöra dels förankring av önskad inriktning, dels finansiering och fördelning av
åtaganden. Om berörda aktörer känner till varandras roller och underlag kan de ömsesidigt
efterfråga och initiera samarbete vid rätt tillfällen.
Trafikverket arbetar med regeringsuppdraget om nationell samordnare för inrikes sjöfart
och närsjöfart, vilket löper till och med 2024. Därutöver arbetar Trafikverket med
färdplanen Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Det handlar
sammantaget om ett omfattande arbete med åtgärder enligt steg 1 och steg 2 som kommer
att pågå under planperioden. Trafikverket har, inom ramen för samordningsuppdraget,
identifierat flera instrument som kan stärka sjöfarten genom samordning av
infrastrukturplaneringen, och redovisat detta under hösten 2021.28

28

Trafikverket (2021), Tilläggsuppdrag hamnar. Publikation 2021:172.
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4.1.1.

Befintliga uppdrag

I följande punkter redovisas några tidsbegränsade uppdrag som Trafikverket redan har, och
som syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt påverka beteenden:
x

genomföra informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för ökad
trafiksäkerhet i vägtrafiken

x

främja utvecklingen av effektivare godstransporter

x

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:
x

informationsinsatser och utvecklad samverkan för ökad trafiksäkerhet inom järnväg

x

information för miljö-, hälso- och trafiksäkerhetssmarta val av vinterdäck

x

upphandlingsstöd för att främja hastighetssäkrade transporter

x

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:
x

ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur

x

ökad produktivitet i infrastruktursektorn

x

ett effektivt och inkluderade transportsystem i hela landet

x

digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle.

Genom att prioritera dessa bidrar den nationella planen till att de transportpolitiska målen,
inklusive klimatmålen, nås.
5.1.1.

Ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur

Området grundar sig bland annat i klimatmålen och berör forskning och innovation om en
omställning till fossilfrihet, minskad miljöpåverkan, klimatanpassning och biologisk
mångfald. Vägtrafiken, luftfarten och sjöfarten står inför en stor utmaning i att ställa om till
fossilfrihet. Dessutom orsakar byggande, drift och underhåll av infrastruktur utsläpp genom
användning av exempelvis tillverkning av cement och stål. Fossilfrihet kan nås genom en
kombination av transporteffektivt samhälle, effektivare fordon och framförande samt byte
till förnybara drivmedel. Omfattande elektrifiering är särskilt nödvändig och det behövs
forskning och innovation som stödjer snabbare utrullning av elektrifieringslösningar i
transportsystemet, i synnerhet inom sjöfart och luftfart. Kunskapen behöver även öka om
hur skatter, lagar och andra inhemska och globala drivkrafter kan utformas för att minska
utsläppen från transportsystemet. Framtida transportinfrastruktur ska vara fossilfri och
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Trafikverket (2021). Forskning och innovation- underlagsrapport till Förslag på nationell
transportinfrastrukturen 2022ʹ2033. 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. Forskningsoch innovationsprojekt varierar i karaktär och leder till olika nyttor, exempelvis underlag till
policydokument, standarder, rutin- och processbeskrivningar, vidareutveckling av modeller
och verktyg som används i infrastrukturhållningen, eller en allmän kunskapshöjning. Det är
avgörande att forsknings- och innovationsmedel kan kombineras med andra typer av anslag

67 (224)
Page 385 of 748

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:
x

riktade initiativ till kunskapsutveckling

x

strategiska samarbeten nationellt och internationell

x

systemdemonstratorer

x

större nytta genom upphandlingar.

Riktade initiativ till kunskapsutveckling ska säkerställa att kunskap inom de tematiskt
prioriterade områdena fortsätter att förädlas. Transportmyndigheterna behöver i sin roll
som problemägare samverka med akademin inom områden där det utöver Trafikverket
finns få finansiärer som bidrar till att upprätthålla den långsiktiga kunskapsförsörjningen.
Det kan till exempel vara inom de järnvägs- och vägtekniska områdena som är centrala för
att Trafikverket ska kunna utföra sina uppgifter.
Strategiska samarbeten nationellt och internationellt bidrar till att forsknings- och
innovationsmedel från olika källor kombineras eller kompletteras, samt att det finns
gemensamma målbilder och färdplaner för prioriterade områden. Trafikverket behöver veta
mer om hur vi och andra myndigheter tillsammans kan utveckla transportsystemet till en
alltmer integrerad del i lösningarna på samhällets utmaningar. Det handlar om de
europeiska ramprogrammen30, samverkan med Energimyndigheten, Vinnova och andra
aktörer. Det finns omfattande forskningsresurser inom näringslivet men dessa är ojämnt
fördelade mellan olika aktörer vilket kan påverka näringslivets samlade bidrag till de
transportpolitiska målen. Nya affärsupplägg kan få in nya näringslivsparter och samtidigt
skapa incitament för befintliga parter att nyttja forskning och innovation som
konkurrensmedel. Strategiska samarbeten med andra myndigheter, nya och befintliga
näringslivsparter samt akademin behöver således fördjupas och breddas.
Systemdemonstratorer bidrar till att säkerställa att nya tekniska lösningar är bärkraftiga
ekonomiskt, att de accepteras av användarna och fungerar i verklig miljö, samt att
regelverken kan anpassas och att marknader med hållbara affärsmodeller skapas för att
möjliggöra införandet. Systemdemonstratorer kombinerar resultat från tidigare
forskningsprojekt och har en hög grad av teknikmognad. Trafikverket ser även ett behov av
mindre tekniktester, men systemdemonstratorer behöver prioriteras särskilt för att
möjliggöra en hållbar och digital omställning.
Större nytta genom upphandlingar stimulerar marknaden för innovativa lösningar. Den
offentliga affärens potential gör att upphandlingsverktygen behöver användas i större
utsträckning för att öka innovationstakten. Transportmyndigheterna ökar innovationstakten
genom att upphandla utveckling av nya lösningar, agera första kund och våga köpa nya,
ännu inte verifierade eller demonstrerade, lösningar.

30

Nuvarande ramprogram Horisont Europa sträcker sig från 2021 till 2027.
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5.3.

Finansiering och samverkan med andra aktörer

Trafikverkets förslag till ekonomiska ramar för forskning och innovation redovisas i kapitel
6 och 7 och uppgår sammantaget till 8,5 miljarder kronor för planperioden, varav
4,9 miljarder kronor hänförs till utvecklingsanslaget och resten till anslaget för
vidmakthållande. Trafikverket förordar att forsknings- och innovationsverksamheten på sikt
samlas till en anslagspost (utvecklingsanslag) samt att finansieringsnivåerna är stabila
mellan åren.
Trafikverket utgår i sitt förslag från de transportpolitiska målen och behovet av att utveckla
varje trafikslag för sig och alla trafikslagen tillsammans. Trafikslagsövergripande forskning
och innovation bidrar till regeringens prioriteringar när det gäller exempelvis
samhällsplanering, transporteffektivitet och jämställdhet. Trafikverket verkar för en
behovsdriven och flexibel fördelning av forsknings- och innovationsmedlen till samtliga
trafikslag. Det främjar även en jämnare fördelning mellan dem.
Analysen av förutsättningarna för forskning och innovation i transportsektorn visar att
näringslivet har skilda ekonomiska möjligheter att satsa på forskning och utveckling.
Fordonsindustrin står för över 80 procent av näringslivets forsknings- och utvecklingsmedel
i transportrelaterade branscher. Anläggningsindustrin satsar avsevärt mindre medel på
forskning och utveckling. För att öka innovationstakten och överbrygga glappet mellan
statliga och privata utvecklingsmedel, föreslår Trafikverket att myndigheter på
transportområdet ges i uppdrag att utreda hur forsknings- och innovationsmedel kan
kombineras med andra typer av anslag med syftet att öka innovationstakten. Det kan
exempelvis handla om verksamhetsutvecklingsprojekt, upphandlingar eller nya
samverkansmodeller mellan myndigheterna.
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6 Vidmakthållande av transportinfrastrukturen
Att vidmakthålla transportinfrastrukturen handlar om att upprätthålla en robust väg- och
järnvägsanläggning som bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. I direktivet
framgår det att Trafikverket ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras och hur de
ekonomiska ramarna för vidmakthållande av den statliga väg- och järnvägsanläggningen bör
fördelas på åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen.
Inom drift och underhåll finns flera typer av verksamheter som till sin karaktär skiljer sig åt,
vilket också inverkar på planeringen. En del av driften och underhållet bedrivs för att
säkerställa att transportinfrastrukturen förvaltas på ett sådant sätt att funktionaliteten
säkras, både här och nu och på längre sikt'HWEHQlPQV´I|UHE\JJDQGHXQGHUKnOOLQNOXVLYH
UHLQYHVWHULQJDU´8QGHUKnOORFKUHLQYHVWHULQJDUXWI|UVI|UHE\JJDQGHQlU
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 ʹ Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022ʹ2033. 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:
x

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.

x

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.

x

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.

x

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 ʹ Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022ʹ2033. Publikation 2021:226
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6.1.2.

Åtgärder och bedömd tillståndsutveckling

Trafikverket har delat in vägnätet i sex
vägtyper för att på en strategisk nivå
kunna beskriva den funktionalitet och
de leveranskvaliteter som ska uppnås
under planperioden. Indelningen
grundar sig på den roll vägtyperna har
i transportsystemet, där indelningen i
sig inte är någon prioritering av
vägnätet. Vägtyperna används för att
beskriva konsekvenserna av de
föreslagna åtgärderna, samt hur
prioriteringar vid medelsbrist kommer
att påverka olika delar av
transportsystemet.

Figur 26 Fördelning av vägtyp 1ʹ3 i Sverige.

Vägtyperna innefattar hela det statliga
vägnätet, och en viss vägsträcka kan
endast tillhöra en vägtyp. I tabell 3
redovisas väglängden för respektive
vägtyp, samt hur de statliga vägarna
fördelar sig procentuellt över
vägtyperna. Kartan i figur 26 visar
fördelningen över landet av vägtyp 1±
3. Det framgår av kartan att vägtyp 1
endast förekommer i Stockholm,
Göteborg och Malmö och att vägtyp 2
och vägtyp 3 förekommer i hela landet.
Tabell 3 Redovisning av väglängder i kilometer och procentuell fördelning över vägnätet för vägtyperna.

Vägtyp

Benämning av vägtyp

Vägtyp 1

Vägar i storstadsområden

Vägtyp 2

Vägar som bildar större
sammanhängande stråk

Vägtyp 3

Längd (km)

Procent
480

0,5

8 000

8,1

Vägar för dagliga resor och
arbetspendling

20 000

20,3

Vägtyp 4

Övriga för näringslivet viktiga vägar

29 760

30,2

Vägtyp 5

Vägar som är viktiga för landsbygden

4 230

4,3

Vägtyp 6

Övriga vägar

36 030

36,6

98 500

100

Totalt

Trafikverket har beskrivit det nuvarande tillståndet i anläggningen i det inriktningsunderlag
som redovisades till regeringen i november 2020. I inriktningsunderlaget framgår att
tillståndet på det statliga vägnätet gradvis har försämrats under en längre tid som en följd av
att medelstilldelningen inte har varit i paritet med de ökade behoven. De ökade behoven
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beror bland annat på mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av
väg- och brokonstruktioner som en följd av att de uppnått sin tekniska livslängd, ökade
trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter. Tillsammans bidrar det till ett
ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet.
De tilldelade medlen är inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på
vägnätet. Det funktionella tillståndet på vägen (vägytan) som trafikanten möter kommer
dock att kunna upprätthållas under början av planperioden för samtliga vägtyper, förutom
på övriga vägar (vägtyp 6) där det kommer bli en fortsatt försämring som successivt ökar
under planperioden.
De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att vägytans tillstånd kan upprätthållas även
på längre sikt för vägtyp 1±3 (vägar i storstadsområden, vägar som bildar större
sammanhängande stråk och vägar för dagliga resor och arbetspendling). Det sker främst
via rekonstruktioner av vägunderbyggnaden på de allra sämsta delarna och ett utökat både
förebyggande- och avhjälpande beläggningsunderhåll. Det funktionella tillståndet på övriga
för näringslivet viktiga vägar förväntas även kunna upprätthållas med stöd av ett utökat
avhjälpande underhåll och positiva synergieffekter från bärighetssatsningen.
En fortsatt satsning på avvattning i förebyggande syfte och ett utökat avhjälpande underhåll
kommer att bidra till att vägytans tillstånd blir oförändrad för vägar som är viktiga för
landsbygden i så stor utsträckning som möjligt. De lågtrafikerade vägarna inom övriga
vägar (vägtyp 6) kommer dock generellt att få ett successivt försämrat tillstånd under
planperioden. Det kommer därför totalt sett bli fler vägar som kommer få en avvikelse mot
underhållsstandarden, men vägarna ska inte tillåtas bli så dåliga att framkomligheten för
lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa sträckor under delar av
året.
Under planperioden kommer vägarnas underbyggnad, där tillståndet inte direkt upplevs av
trafikanten, långsamt att försämras för vägar i storstadsområden, vägar som bildar större
sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och arbetspendling. Nedbrytningen ökar
som en följd av att nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras
och att åtgärderna i en del fall kommer att bli mer fokuserade på att upprätthålla det
funktionella tillståndet. För vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar
kommer en snabbare tillståndsförsämring av underbyggnaden att ske under planperioden.
Det kommer även ske en snabbare försämring av underbyggnaden på övriga för
näringslivet viktiga vägar men bärighetssatsningen bidrar till att försämringen inte blir
lika stor som på vägtyp 5 och 6. Utvecklingen kommer att påverka framtida generationer i
form av ett växande reinvesteringsbehov.
Nedan följer en redovisning av vägtyperna och förslagets effekter per vägtyp, där
bedömningen av effekterna för enskilda vägar med statligt driftbidrag är att de ska ha
liknande funktionalitet som för de mest perifera delarna av det statliga vägnätet (vägtyp 6).
De namngivna reinvesteringarna är främst kopplade till vägtyp 2.
Vägtyp 1 ± Vägar i storstadsområden
Åtgärder som planeras under planperioden bidrar i första hand till att upprätthålla dagens
funktionalitet. Det sker exempelvis genom att beläggningsåtgärder prioriteras på
storstadsvägarna för att upprätthålla en stabil tillståndsutveckling. Viktiga prioriteringar är
åtgärder som bidrar till att minska buller och förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena
samt att underhålla cykelvägar för att bidra till ett ökat aktivt resande.
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Flertalet av de komplexa vägtunnlarna i storstäderna är idag 10±15 år gamla, vilket innebär
att tekniska installationer och system kräver omfattande reinvesteringar. Under
planperioden kommer omställbara skyltar, styrsystem, nödtelefoni, motorvägssystem och
brandlarmsystem att bytas ut i de flesta tunnlarna. På Essingeleden pågår utbyte av det
befintliga motorvägskontrollsystemet som övervakar och styr trafik och trafikinformation,
eftersom systemet närmar sig sin tekniska livslängd.
Under planperioden kommer arbetssätt för effektivare underhåll i storstäderna att
utvecklas. Det handlar exempelvis om arbetssätt för att planera in tider för
underhållsarbeten när sträckor eller körfält ändå är avstängda, och införande av tidsstyrt
underhåll på delar där det är svårt och mycket trafikstörande att utföra akut underhåll.
Vägtyp 2 ± Vägar som bildar större sammanhängande stråk
En stabil tillståndsutveckling på vägnätet och avvattningsåtgärder i förebyggande syfte
prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens funktion. Det kommer att
avsättas större resurser än dagens nivå i planen för att åtgärda akuta skador på främst
vägtrummor under höga vägbankar på det högtrafikerade vägnätet, vilket bidrar positivt till
robusthet och tillgänglighet. Åtgärder som förbättrar kapaciteten till en högre bärighetsklass
sker via bärighetssatsningen (avsnitt 6.1.3) som omfattar förstärknings- och
framkomlighetsåtgärder på vägnätet.
Flera motorvägar och andra mittseparerade vägar har passerat sin tekniska livslängd, och en
större satsning på reinvestering av dessa vägsträckor kan av kostnadsskäl inte prioriteras i
planförslaget. Det medför successivt ökade beläggningskostnader under planperioden. I
planförslaget prioriteras fem namngivna sträckor där behoven är som allra störst (se Tabell
4 i avsnitt 6.1.4 ). För att hantera problemet på de övriga prioriterade vägsträckorna
kommer punktinsatser på kortare sträckor att utföras där behoven är som störst.
Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa
byggnadsverkens nedbrytningstakt. Flera av de stora broarna med underhållsbehov finns på
detta vägnät. Under planperioden planeras flera stora åtgärder som är förhållandevis
kostsamma.
Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard. Underhåll av
vägräcken, vägmarkering och vägräffling är åtgärder som prioriteras för att upprätthålla
trafiksäkerhetsstandarden.
Vägtyp 3 ± Vägar för dagliga resor och arbetspendling
Beläggning och avvattning prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens
funktion. Det kommer även att ske mindre kapacitetsförbättringar via bärighetssatsningen.
För denna vägtyp är det främst broar som är viktiga för näringslivets transporter som
kommer att förstärkas, eftersom bedömningen är att de flesta vägarna klarar en ökad
belastning från tyngre fordon.
Det kommer att saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i trum- och dikestillstånd
inom denna vägtyp. De mest akuta skadorna på främst vägtrummor under hög vägbank och
under mötesseparerade vägar kommer att tas om hand så kostnadseffektivt som möjligt.
Åtgärdskostnaden för till exempel ett trumbyte blir avsevärt högre vid en akut åtgärd än om
trumbytet kan ske planerat med annan metod, exempelvis med så kallad relining.
Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa
byggnadsverkens nedbrytningstakt. Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av
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brodelar och ommålning, det vill säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron.
Åtgärderna säkerställer att dagens funktion kan upprätthållas under planperioden.
Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard, vilket
innebär att åtgärder som underhåll av vägräcken, vägmarkeringar och vägräffling
prioriteras.
Vägtyp 4 ± Övriga för näringslivet viktiga vägar
Denna vägtyp består av både belagda vägar och grusvägar. De planerade
underhållsåtgärderna bidrar till att standarden på stora delar av denna vägtyp blir
oförändrad. Vissa delar kommer att få en förbättrad standard via bärighetssatsningen.
Bärighetsåtgärder kommer att bidra till en kapacitetsförbättring, vilket sker via
förstärkningsåtgärder av väg- och brokonstruktioner och andra åtgärder som främjar
framkomligheten för tung trafik på vägnätet.
Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att
nedbrytningen av vägarna minskar. Det saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i
trum- och dikestillstånd. Brister som kan ha stor påverkan på tillståndet i vägsystemet
behöver prioriteras, exempelvis akuta skador på vägtrummor under höga vägbankar.
Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av brodelar och ommålning, det vill
säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. Underhållsåtgärderna i planen bidrar till
att upprätthålla dagens funktion. Bärighetssatsningen kommer att ge positiva synergier för
tillståndet på vägbroarna, eftersom flertalet broar kommer att upprustas för att klara den
nya belastningen.
Vägtyp 5 ± Vägar som är viktiga för landsbygden
Lågtrafikerade vägar som är särskilt viktiga för framkomligheten och tillgängligheten på
landsbygden ska prioriteras under planperioden. Tillståndet kommer inte att förbättras
under planperioden men detta vägnät kommer att prioriteras bland de lågtrafikerade
delarna av vägnätet. Det är främst en ökning av det avhjälpande underhållet som kommer
att bidra till att framkomligheten och robustheten ligger på en acceptabel nivå.
Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att
nedbrytningen av vägarna minskar.
Vägtyp 6 ± Övriga vägar
Prioriteringen av åtgärder kommer att påverka tillståndet för de lågtrafikerade vägarna.
Beroende på åtgärd kommer en del vägar att få ett förbättrat tillstånd medan en större del av
vägarna får en försämring. Det innebär att risken för mindre störningar och temporära
restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. Där tillståndet försämras behöver
det avhjälpande underhållet öka för att säkerställa framkomligheten när störningar
uppkommer. Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att bidra till att
nedbrytningen av vägarna minskar.
Enskilda vägar
Många enskilda vägar byggdes mellan 1950 och 1970 eller tidigare. Tillståndet och
underhållsbehovet på dessa vägar liknar behoven på de allra mest lågtrafikerade statliga
vägarna, där behoven för både vägar och broar är stora och kommer att öka i framtiden. I
planförslaget föreslås bidraget till enskilda vägar med statsbidrag ligga i paritet med
föregående plan, med syftet att det ska gå att upprätthålla en liknande standard som för de
mer lågtrafikerade delarna av det statliga vägnätet.
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6.1.3.

Bärighetssatsning

Bärighetsåtgärder är funktionalitetshöjande åtgärder i vägsystemet som syftar till att vägen
ska klara en tyngre belastning och inte riskera en onormalt hög nedbrytningstakt. Framför
allt sker det i form av förstärkning av broar eller vägar, men det kan även inkludera åtgärder
för att klimatanpassa väganläggningen vilket bland annat innebär att göra den mer robust
mot högre vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker.
Bärighetssatsningen syftar främst till att kunna utvidga BK4-vägnätet men även till att
upprätthålla en god framkomlighet året runt för tung trafik och till att klimatanpassa
vägnätet. Den totala satsningen på bärighetsåtgärder på vägar är 18,2 miljarder kronor och
inriktningen under planperioden är följande.
x

Successiv upplåtelse av ett vägnät för den nya bärighetsklassen BK4,
med tyngdpunkt på Strategiskt vägnät för tyngre transporter. Satsningen ska
bidra till att de strategiskt utpekade vägarna för tung trafik successivt kan upplåtas
för BK4 i hela Sverige. Vidare ska satsningen bidra till att de viktigaste godsstråken
för tung trafik, inklusive de viktigaste vägarna för den areella näringen, kan upplåtas
för den nya bärighetsklassen.
I planförslaget föreslås därför en satsning på cirka 10,2 miljarder kronor för att
anpassa vägnätet så att det klarar den högre belastningen. Målet är att:
o
o

fullfölja nuvarande plan och upplåta uppemot 70ʹ80 procent av de vägar
som är viktigast för näringslivet för BK4 till år 2029
fortsatt satsa på BK4 med målet att kunna upplåta uppemot 80ʹ90 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.
x

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.

x

Riskreducerande åtgärder i vägsystemet på hela det statliga vägnätet
handlar om förbättringsåtgärder i vägsystemet som genomförs för att öka
robustheten i vägtransportsystemet.
I planförslaget föreslås en satsning på cirka 1,5 miljarder kronor för att minska riskoch sårbarheten i vägsystemet som en följd av klimatförändringar. Satsningen syftar
till att anpassa infrastrukturen för klimatpåverkan och därmed bidra till högre
tillförlitlighet och ökad robusthet i vägsystemet.

6.1.4.

Namngivna reinvesteringar

Tabell 4 visar de namngivna reinvesteringarna under planperioden. Reinvesteringar i broar
samt utbyte av motorvägskontrollsystem på Essingeleden är pågående åtgärder som slutförs
i början av planperioden. Reinvestering i vägsträckor är nya åtgärder som kan påbörjas
några år in i planperioden och genomförs på äldre motorvägar och andra mötesseparerade
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vägar för att bidra till att kunna behålla en oförändrad funktionalitet på vägnätets
högtrafikerade delar. Kostnaden för de fem namngivna vägsträckorna uppgår till cirka
2,7 miljarder kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns
en mer fullständig reinvesteringsplan.34
Reinvesteringarna som prioriteras är på sträckor där det blir onormalt stora underhålls- och
trafikantkostnader med att fortsätta att utföra enbart förebyggande underhåll, eller göra
punktvisa reinvesteringar. Samtliga reinvesteringar behöver projekteras och för vissa kan
även en särskild trafikutredning krävas. I vilken ordning reinvesteringarna utförs kan
komma att bero på hur de kan samplaneras med andra pågående objekt.

Tabell 4 Namngivna (>300 miljoner kronor) reinvesteringar på väg.

2025ʹ
2027

2028ʹ2033

Reinvestering

E4

ITS Essingeleden

X

E4

Bro över Kalix älv vid Kalix

X

E22

Bro över Helge å Kristianstad

X

222

Skurubroarna

X

841

Stäketbron

X

263

Erikssundsbron

X

E22

Yttre ringvägen Malmö,
motorväg (betongväg)

13,5

X

X

E4

Ölmstad±Huskvarna, motorväg
(södergående körriktning)

14,7

X

X

E4

Östergötland Linköping±
Norrköping, motorväg (åtgärd i
en körriktning)

26,7

X

X

E6

Getinge±Falkenberg, motorväg
(betongväg med körfält i
vardera körriktning)

23,3

X

X

E18

Länsgräns±TPL Jakobsberg,
motorväg

13,4

X

X

6.1.5.

Längdkm

2022ʹ
2024

Vägnr.

X

Effekter på leveranskvalitet

I tabell 5 nedan redovisas bidraget från vidmakthållande väg till leveranskvaliteter under
planperioden. Effekterna på leveranskvaliteterna är satta utifrån vad som bedömts rimligt
att uppnå inom givna ekonomiska ramar.
Under första delen av planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i
princip att vara oförändrad. För de mer högtrafikerade vägarna kommer funktionaliteten
även att kunna upprätthållas under andra delen av planperioden (gäller vägtyp 1±3). Under
andra halvan av planperioden kommer det dock att bli försämringar på vägtyp 4±6. Det

34

Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021ʹ2024. 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-

Vägtyp 1

Vägtyp 2

Vägtyp 3

Robusthet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Kapacitet

Oförändrad

Förbättrad

Förbättrad

Förbättrad

Punktlighet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Trafiksäkerhet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Användbarhet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

kvalitet

Miljö och
hälsa

Något

Något

förbättrad

förbättrad

Vägtyp 4

Vägtyp 5

Något

Något

sämre

sämre

Klimat1
Notering: 1 Klimateffekter är svårt och inte lämpligt att fördela över vägtyper och geografi.
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Vägtyp 6

Sämre

Något

Något

sämre

sämre
Något
sämre

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 2022ʹ2033. Miljoner kronor.

Väganläggningar

Trafikledning

IT

Färja

Övrigt Summa

Ramar

Drift och underhåll av
vägar,
varav:
Reinvestering
Underhåll

18 000
111 500

18 000
800

112 300

Övriga kostnader inom
underhållsverksamheten
Drift

7 600
3 300

5 100

3 600 11 200

7 600
23 200

Forskning och
innovation

2 300

Bärighet och tjälsäkring
av vägar

18 200

Bidrag för drift till
enskilda vägar

14 000

Civil beredskap

1 400

Totalt

1 400
197 000

Väganläggningen
På väganläggningar utförs reinvesteringar, det vill säga utbyten eller upprustning av
väganläggningen där grundsyftet är att återställa eller vidmakthålla anläggningens funktion.
Utöver själva produktionskostnaderna ingår även andra kostnader som kan hänföras direkt
till den enskilda reinvesteringen, exempelvis projekteringskostnader och kostnader för
byggledning.
I underhåll ingår förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder samt övrig skötsel av
anläggningen som exempelvis supportavtal, larmavtal, städning av rastplatser och
bevakning. Till förebyggande underhållsåtgärder räknas även besiktningar och
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tillståndsmätningar. I kostnaden ingår åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som
beställare av underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och
leveransuppföljning.
Drift av väganläggningen avser tekniska, administrativa och styrande åtgärder i
anläggningen som inte är underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av
vägförbindelser. Exempel på sådan verksamhet är elförsörjning, tele- och
radiokommunikation och teletransmission. Där ingår också reglering av broar.
Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen
(prop. 2020/21:30). Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är
relaterad till vidmakthållande av väg omfattar åtgärder för 1,4 miljarder kronor för
planperioden. I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet,
bemanning av beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk
säkerhet, utbildning och övning samt beredskapsmaterial.
It-anläggningen
Kostnader för it-anläggningen innefattar underhåll och den operativa driften av itinfrastrukturen för vägsystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer,
teknikutrymmen, kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt
verksamhetsutveckling.
Trafikledning
I kostnaden för trafikledning ingår den operativa driften av trafikledningscentraler,
förvaltning, tillhandahållandet av öppna data samt verksamhetsutveckling.
Färja
Kostnader för färjeverksamheten innefattar drift och underhåll av färjor och färjelägen,
räntor och amorteringar för nyinvesteringar och konverteringar.
Övrigt
De övriga kostnaderna inom underhållsverksamheten är kostnader som är direkt
hänförbara till att förvalta väganläggningen men som inte är direkta underhållsåtgärder,
exempelvis förvaltning av informationssystem, analyser och prioriteringar, strategier,
miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt utveckling, standardisering och
normering av underhåll och vägnätet.

6.2.

Vidmakthållande av järnvägar

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet som består av
cirka 14 200 kilometer spår och cirka 11 000 spårväxlar, där cirka 84 procent av spåren är
elektrifierade. Det finns även cirka 4 550 järnvägsbroar, 7 000 plankorsningar med
tillhörande vägskyddsanordningar och över 500 stationer längs det statliga järnvägsnätet.
Järnvägssystemet innefattar även elkraftsystem, tunnlar, signalställverk, it- och
telekominfrastruktur samt system för trafik- och driftledning som kräver drift och
underhåll.
Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att säkerställa att hela
järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och att hela systemet är tillgängligt, det vill
säga att banorna som trafikeras idag även kan trafikeras i framtiden. Trafikverkets
långsiktiga mål är att ur ett livscykelkostnadsperspektiv skapa rätt kombination av
förebyggande och avhjälpande underhåll och att styra mot en ökad andel förebyggande
underhåll.

84 (224)
Page 402 of 748

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:
x

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 ʹ Underlagsrapport till Förslag till
transportinfrastrukturen 2022ʹ2033. Publikation 2021:226.
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x

Satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och reparationer för att
öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet.

Under planperioden gäller följande prioritering:
x

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.

x

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.

x

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.

x

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.

x

Namngivna reinvesteringar under första halvan av planperioden ska genomföras om
det inte finns särskilda skäl som talar emot. Reinvesteringar under andra halvan av
planperioden kan komma att omprioriteras.
Figur 27 Prioriterade transportflöden

6.2.2.
Åtgärder och bedömd
tillståndsutveckling
Inom ramen för branschsamverkan har fjorton
transportflöden med både person- och godstrafik
pekats ut som viktiga. Av dessa transportflöden har de
fyra som redovisas i figur 27 pekats ut som särskilt
samhällsekonomiskt viktiga:
x

Luleå±Boden±Riksgränsen

x

Hallsberg±Luleå

x

Stockholm±Göteborg

x

Stockholm±Malmö.

I de fyra prioriterade transportflödena finns banor i
storstadsområden (bantyp 1), banor som bildar större
sammanhängande stråk (bantyp 2) och banor med
omfattande godstransporter och resandetrafik
(bantyp 3).
Den bedömda tillståndsutvecklingen till följd av
åtgärderna på de fyra särskilt utpekade
transportflödena och bantyp 1±6 beskrivs nedan.
Övriga transportflöden beskrivs i underlagsrapporten
om vidmakthållande.
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Luleå±Boden±Riksgränsen
I dag finns ett eftersatt underhåll längs stora delar av sträckan. Mellan Gällivare och Kiruna
trafikeras anläggningen med en trafiklast som högre än vad den en gång dimensionerades
för, vilket riskerar att påverka banans robusthet och kapacitet då nedbrytningen av
anläggningen sker betydligt snabbare än beräknat. Kontaktledningsstolparna är idag cirka
100 år gamla och kontaktledningshängverket cirka 25 år, och det finns ett stort behov av
upprustning.
De satsningar som planeras under planperioden är spår- och växelbyten på Malmbanan,
sträckorna Boden±Harrträsk och Gällivare±Råtsi, samt kontaktledningsupprustning på
sträckorna Boden±Murjek och Murjek±Gällivare. Även vilt- och renstängsel samt
bergunderhåll i bergskärningar är planerade. Broarna på Malmbanan belastas med en
trafiklast som är högre än vad de en gång dimensionerades för. Nya beräkningar visar dock
att de klarar dagens trafiklaster. Ett tiotal broar kommer att bytas ut och ett antal
förstärkningsåtgärder kommer att utföras på befintliga broar under perioden. Mycket av
reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av ERTMS.
Hallsberg±Luleå
Underhållet av banöverbyggnaden är eftersatt, vilket medför försämrad robusthet och
inskränkningar i trafiken. Åtgärdsbehovet är också stort för elsystemet på Stambanan
genom Övre Norrland. Det förekommer driftstörningar och ett betydande antal fel och
merförseningar37 är orsakade av elsystemet.
De satsningar som planeras under planperioden är kontaktledningsupprustning på
sträckorna Hallsberg±Frövi, Långsele±Vännäs och Bräcke±Långsele samt underhåll av
bergskärningar och riktade spårväxelbyten. Förutom underhåll kommer ett antal av broarna
på sträckan att bytas ut för att dagens funktion och robusthet ska vara oförändrad.
Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av
ERTMS, vilket planeras ske efter denna planperiod. Den åldrande signalanläggningen och
eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en ökad risk för driftstörningar under
den andra halvan av perioden.
Stockholm±Göteborg
Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas
utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister kring Göteborgs
närområde när det gäller spår och växlar.
De satsningar som planeras under planperioden är riktade spårväxelbyten som genomförs
på flera områden längs transportflödet samt kontaktledningsupprustning mellan
Falköping±Olskroken, Järna±Sköldinge och Hallsberg±Sköldinge samt bergrensning och
förstärkning i bergskärningar. Station Stockholms södra har ett stort reinvesteringsbehov
inom byggnadsverk, där åtgärder på stationen och anslutande tunnlar planeras. De många
planerade och prioriterade åtgärderna längs flödet medför att det finns en risk att det kan bli
svårt att få tillräckligt mycket tider i spår för utförande utan att kapaciteten påverkas i allt
för stor omfattning.
Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av
ERTMS, som förväntas starta på sträckan under senare delen av planperioden. Den

37

Merförseningar är förseningar över toleransnivåerna 5 minuter för persontrafik och 15 minuter
för godstrafik.

87 (224)
Page 405 of 748

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 2021ʹ2024. Publikation 2021:081.
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Tabell 8 Större (> 300 miljoner kronor) namngivna reinvesteringar på järnväg.

Stråk

Reinvestering

20222025

20262029

20302033

X

X

Bohusbanan

Uddevalla±Strömstad

Kontaktledning

Dalabanan

Uppsala±Sala±
Avesta/Krylbo

Spår- och växelbyte

X

X

Dalabanan

Uppsala±Avesta/Krylbo

Kontaktledning

X

X

Dalabanan

Siljansbanan

Kontaktledning

X

X

Godsstråket genom
Bergslagen

Hallsberg±Frövi

Kontaktledning

Godsstråket genom
Bergslagen

Örebro±Frövi

Spår- och växelbyte

X

Göteborg

Sävenäs

Rangerbangård

X

Jönköpingsbanan

Falköping±Nässjö

Kontaktledning

X

X

Kust till kustbanan

Hillared±Hestra

Spår- och växelbyte

X

X

Malmbanan

Boden±Harrträsk

Spår- och växelbyte

X

Malmbanan

Gällivare±Råtsi

Spår- och växelbyte

X

Malmbanan

Boden±Murjek,
Murjek±Gällivare,

Kontaktledning

X

X

Mälarbanan

Västerås±Kungsängen

Signalställverk

X

X

Mälarbanan

Frövi±Köping,
Hovsta±Jädersbruk

Signalställverk

X

X

Mälarbanan

Tillberga±Jädersbruk,
Eskilstuna±Kolbäck

Spår- och växelbyte

Norge/Vänerbanan
med Nordlänken

Åmål±Mellerud

Spår- och växelbyte

X

Norge/Vänerbanan
med Nordlänken

Åmål±Kil

Kontaktledning

X

Piteåbanan,
Skelleftebanan

Piteå- och Skelleftebanan Spårbyte

Stambanan genom
Övre Norrland

Stambanan genom
Övre Norrland

Kontaktledning

Stambanan genom
Övre Norrland

Vännäs±Boden S

Kontaktledning

Stambanan genom
Övre Norrland

Bräcke±Långsele

Kontaktledning

X

X

Stångådals- och
Tjustbanorna

Linköping±Västervik,
Bjärka-Säby±Rimforsa

Radioblockeringssystem

X

X

Södra stambanan

Katrineholm±Åby±Mjölby

Kontaktledning

Södra stambanan

Älmhult±Hässleholm

Kontaktledning

X

Värmlandsbanan

Laxå±Kil

Spår- och växelbyte

X

Västra stambanan

Alingsås±Olskroken

Kontaktledning

X

Västra stambanan

Falköping±Alingsås

Kontaktledning

X

X

Västra stambanan

Järna±Sköldinge

Kontaktledning

X

X

Västra stambanan

Hallsberg±Sköldinge

Kontaktledning

Ådalsbanan

Västeraspby±-Långsele

Spårbyte

X

Älvsborgsbanan

Vänersborg Trollhätte
kanal

Brobyte

X
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X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

6.2.5.

Effekter på leveranskvalitet

Effekterna på leveranskvaliteterna bedöms på basis av utvecklingen hos olika
tillståndsindikatorer och är satta utifrån vad som bedömts rimligt att uppnå inom givna
ekonomiska ramar. Exempel på sådana indikatorer är funktionellt tillstånd och teknisk
livslängd på nyckelkomponenter som har stor påverkan på framför allt robustheten, som i
sin tur ger effekt på övriga leveranskvaliteter.
Under planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i princip att kunna
upprätthållas för bantyp 1. För bantyp 2 och 3 kommer satsningarna på de fyra utpekade
transportflödena att generera förbättrad robusthet, kapacitet och punktlighet. Bantyp 4±6
kommer att få ett sämre tillstånd, vilket påverkar robustheten och därmed kapaciteten och
punktligheten i olika omfattning beroende på tillståndet på banorna.
Trafikverket kommer att fortsätta att förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister i
järnvägsanläggningen, och därmed bidra till att leverera en hög säkerhetsnivå på samtliga
bantyper. Åtgärder för att leverera en fortsatt god nivå på användbarhet, miljö och hälsa
görs över hela järnvägsnätet genom att bland annat tillgodose tillgängligheten till
järnvägsanläggningen för specifika kundgrupper samt fortsätta att vårda de miljötillgångar
som finns. I tabell 9 nedan redovisas underhållets bidrag till järnvägssystemets
leveranskvaliteter under planperioden.
Tabell 9 Utveckling av leveranskvaliteterna under planperioden, jämfört med 2021 års nivå.

Leverans-

Bantyp 1

Bantyp 2

Robusthet

Oförändrad

Förbättrad

Kapacitet

Oförändrad

Förbättrad

Punktlighet

Oförändrad

Förbättrad

Trafiksäkerhet

Oförändrad

Oförändrad

kvalitet

Bantyp 3

Bantyp 4

Bantyp 5

Bantyp 6

Något
förbättrad
Något
förbättrad
Något
förbättrad

Något
sämre
Något
sämre
Något
sämre

Sämre

Något
sämre

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad

Något
sämre
Något
sämre

Användbarhet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Något
sämre

Miljö och
hälsa

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad
Oförändrad

Klimat
Notering: Klimateffekter är inte lämpliga att fördela över bantyper och geografi

Robusthet
Planperioden innehåller satsningar på de fyra särskilt utpekade transportflödena, vilka
främst ingår i bantyp 1±3. Ambitionen är att återställa banorna till beslutad standard med
en fortsatt satsning på Malmbanan och Luleå±Hallsberg under andra delen av
planperioden. Sammantaget ska satsningarna bidra till en förbättrad robusthet med mindre
risk för störningar. För de banor inom typ 1±3 som inte ingår i något av de särskilt utpekade
flödena kommer nuvarande robusthet att kunna upprätthållas under planperioden.
Inriktningen i planen innebär att lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 kan få en
försämrad robusthet med temporära nedsättningar i funktionaliteten som en följd av en
försämrad tillståndsutveckling. Bantyp 6 består i princip av otrafikerade banor som inte
kommer att prioriteras, och i princip samtliga av dessa banor kommer att få en något
försämrad robusthet under perioden.
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Kapacitet
Trafikverket har i dagsläget inte några hastighetsnedsättningar på de stora flödena, men det
finns vissa risker för nedsättningar på ett antal banor inom bantyp 3. Ambitionen är att
under planperioden återställa det eftersatta underhållet på de fyra särskilt utpekade
transportflödena med minskade risker för kapacitetsstörningar som följd. För de banor i
bantyp 1±3 som inte ingår i något av de särskild utpekade flödena kommer nuvarande
kapacitet att vara oförändrad under planperioden.
Det är framför allt satsningar på teknikområdet Bana som påverkar kapaciteten. Dock kan
kapaciteten under delar av planperioden påverkas negativt eftersom banarbeten kommer att
kräva tider i spår, vilket påverkar kapaciteten.
Banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd, vilket kan leda till
försämrad kapacitet med temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar. När det gäller
bantyp 6 är trafiken ringa eller obefintlig.
Punktlighet
Den sammantagna effekten på punktlighet på Trafikverkets alla banor är störst på de flöden
som har mest trafik. Ambitionen är att de mest trafikerade banorna totalt sett ska få en
oförändrad eller förbättrad punktlighet under planperioden. Under planperioden bedöms
vidmakthållandet av järnvägen bidra till att öka punktligheten främst på Södra stambanan
och Västra stambanan samt på sträckorna Luleå±Boden±Riksgränsen och Hallsberg±Luleå.
Lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd under
andra halvan av planperioden, vilket kan leda till försämrad punktlighet under vissa
perioder.
Trafiksäkerhet
Trafikverket ska upprätthålla den redan idag mycket höga säkerhetsnivån och sträva efter
att skapa förutsättningar för en ännu högre säkerhet för resenärer, lokförare, personal och
entreprenörer. Trafikverket kommer att fortsätta att prioritera säkerheten på järnvägen.
Underhållsåtgärder som är säkerhetsrelaterade prioriteras därmed mycket högt och
förstärkt underhåll ska genomföras där det är nödvändigt. För att kunna säkerställa
säkerheten kan Trafikverket i väntan på nödvändiga utbyten i vissa fall behöva sänka
hastigheten och därmed tillfälligt försämra järnvägsnätets kapacitet.
Användbarhet
Satsningarna på de särskilt utpekade transportflödena bidrar till att användbarheten
förbättras eftersom ökad punktlighet och robusthet ger en förbättrad tillgänglighet. På
övriga sträckor är ambitionen att kunna behålla dagens nivå. Det gäller exempelvis även
tillgänglighet inom stationsområden med tillhörande ytor för alla användare och en god
trafikinformation.
Miljö och hälsa
Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar som finns.
En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett prioriterat område.
Satsningen riktar sig speciellt mot att hantera invasiva arter som påverkar bankroppen och
den biologiska mångfalden.
Inom klimatområdet satsar Trafikverket även på att minska utsläppen från
underhållsverksamheten bland annat genom att i upphandlingar ställa krav på exempelvis
utsläpp från entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar
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Trafikverket även kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd,
konstruktionstyp och hur arbetet utförs.
6.2.6.

Samhällsekonomiska effekter

Analysen av vidmakthållande av järnvägsanläggningen utgår ifrån reinvesteringars effekter
på utökat underhåll och förseningar för resenärer. Reinvesteringar utgörs av åtgärder som
ersätter delar av anläggningen som passerat sin tekniska livslängd. Effekterna uppstår av att
en äldre anläggning kräver ett utökat underhåll som är mer kostsamt och att felfrekvensen
är högre och bidrar till en sämre punktlighet.
Analyserna av de samhällsekonomiska effekterna av vidmakthållande på järnväg visar att
det vore samhällsekonomiskt effektivt att utföra mer reinvesteringar än vad Trafikverket
kan prioritera i den gällande planen. Planförslaget är samhällsekonomiskt lönsamt
(NNKi=0,7) jämfört med den gällande planen men en utökning av anslaget så att det
eftersatta underhållet hålls på samma nivå som idag skulle bidra till en högre
samhällsekonomisk lönsamhet (NNKi=1,0) i jämförelse med den gällande planen.
6.2.7.

Övriga effekter

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna
med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras. Målet är att ta hand om
reinvesteringsbehoven på de allra viktigaste person- och godsbanorna i så stor utsträckning
som möjligt och samtidigt upprätthålla funktionaliteten på de övriga banor som branschen
prioriterar. Den ökade robustheten som återställandet ger bidrar till att mindre trafikerade
delar kan få temporära trafikala nedsättningar. Bedömningen är dock att planen totalt sett
kommer att bidra till en robustare och mer tillgänglig och punktlig järnväg ur såväl
persontrafikens som godstrafikens perspektiv.
En större andel av järnvägsanläggningen kommer att ha uppnått sin tekniska livslängd vid
planperiodens utgång jämfört med nuläget, och framförallt sker denna utveckling under
andra delen av planperioden. Trafikverket bedömer att större effekter för trafiken kan
undvikas genom livslängdsförlängande åtgärder i form av förstärkt underhåll i vissa lägen
och mer avhjälpande underhåll i andra lägen. Det innebär att även behoven för
vidmakthållandet av järnvägsanläggningen kommer att öka i framtiden. De högst
trafikerade person- och godsstråken, som är kritiska för Sveriges tillväxt och utveckling,
kommer dock att ha en förbättrad status vid planperiodens utgång.
Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att järnvägssystemet ska vara
tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar att bidra till detta genom att säkerställa en
viss funktionalitet i hela systemet. Det är framför allt kritiskt att se till att stationsmiljöer
fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv och att snöröjningen är effektiv.
Som redan framhållits på vägsidan kommer digitaliseringens möjligheter och uppbyggnaden
av en digital tvilling även att bidra till ett framtida järnvägsunderhåll som är mer effektivt,
kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga upp den verksamheten och
säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt som möjligt.
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6.2.8.

Ekonomisk sammanställning järnväg

Tabell 10 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av järnväg under
perioden 2022 ± 2033.

Tabell 10 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av järnväg under perioden 2022 ±2033. Miljoner kronor.

Järnvägsanläggningar

IT

Trafikledning

Trafikplanering

Övrigt

Summa

Ramar

Banavg.

165 000

26 900

Drift och
underhåll av
järnvägar,
varav:
Reinvestering

49 000

Underhåll

95 000

49 000
1 300

96 300

Övriga
kostnader
inom
underhållsverksamheten
Drift

10 300

3 600

9 000

16 800

4 000

10 300

33 400

Forskning och
innovation

1 300

Civil
beredskap

1 600

1 600
191 900

Totalt

Järnvägsanläggningen
Reinvesteringar avser större utbyten av anläggningskomponenter där grundsyftet är att
återställa anläggningens funktion. Syftet med utbyten är inte att tillföra någon
standardhöjande funktion, även om det emellanåt kan bli följden av att utrustning och
material förnyas. I en reinvestering ingår samtliga kostnader som direkt kan hänföras till
anskaffningen. Det innebär att utöver själva produktionskostnaden ingår även kostnader för
projektering och byggledning, i den mån de kan hänföras direkt till den enskilda
reinvesteringen.
I underhåll ingår avhjälpande och förebyggande underhåll samt miljöåtgärder. Det
avhjälpande underhållet är i första hand akut felavhjälpande, åtgärdande av
besiktningsanmärkningar och skador samt vintertjänster. Det förebyggande underhållet
genomförs för att minska risken för fel eller försämring av anläggningens funktion. Exempel
på förebyggande underhåll är spårlägesmätningar, spårriktning och mindre slipersbyten.
Till förebyggande underhållsåtgärder räknas också besiktningar och tillståndsmätningar. I
kostnaden ingår även åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som beställare av
underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och
leveransuppföljning.
I drift av anläggningen ingår tekniska, administrativa och styrande åtgärder som inte är
underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av tåglägen. I kostnaden ingår exempelvis
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elkostnader för att driva järnvägsanläggningen (i huvudsak växelvärme, signalsystem och
bangårdsbelysning), tele- och radiokommunikation samt teletransmission.
Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen.
Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är relaterad till
vidmakthållande av järnväg omfattar åtgärder för 1,6 miljarder kronor under planperioden.
I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, bemanning av
beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk säkerhet,
utbildning och övning samt beredskapsmaterial.
It-anläggningen
I kostnaden ingår underhåll och den operativa driften av it-infrastrukturen för
järnvägssystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, teknikutrymmen,
kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt
verksamhetsutveckling.
Trafikledning
I kostnaden ingår trafikledning som är den operativa driften av trafikcentraler, övervakning
av anläggningen och avrop av akut underhåll, förvaltning, tillhandahållandet av öppna data
samt verksamhetsutveckling.
Planering
I kostnaden för planering ingår att samla in och utvärdera behov av transporter, skapa och
beskriva förutsättningar för planering av trafik och tilldela kapacitet. Dessutom ingår även
att reglera och följa upp trafik samt viss verksamhetsutveckling.
Övrigt
I övriga kostnader för underhållsverksamheten ingår förvaltning av informationssystem,
analyser och prioriteringar, strategier, miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt
utveckling, standardisering och normering av underhåll och järnvägsnätet. Även
kvalitetsavgifter ingår i övriga kostnader.
Intäkter från banavgifter
Banavgifter tas ut med stöd i järnvägslagen (2004:519) och ska bidra till att finansiera
vidmakthållandet av järnvägen. De ska minst motsvara järnvägens marginalkostnader för
drift, underhåll och reinvesteringar. Trafikverket har låtit ta fram nya skattningar av
marginalkostnaderna (ASEK 7.0), och beräknat vilka intäkter en tillämpning av dessa skulle
generera utifrån gällande trafikprognoser. Med dessa förutsättningar kommer banavgifterna
att generera cirka 26,9 miljarder kronor under tolvårsperioden. Beloppet inkluderar intäkter
från bokningsavgifter och kringtjänster.
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7 Utveckling
Kapitlet inleds med en sammanställning av hur Trafikverket har fördelat medlen mellan de
olika områden som redovisas i separata avsnitt. Fördelning inom respektive område
redovisas i respektive avsnitt.
Enligt direktivet ska 437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet. Av
detta bedömer regeringen att cirka 42 miljarder kronor ska gå till den preliminära ramen för
länsplanerna. Kvar av den tillgängliga ramen för nationell plan är därmed 395 miljarder
kronor. Tabell 11 sammanfattar Trafikverkets förslag till fördelning av medel inom denna
ram.
Tabell 11 Fördelning av medel inom utvecklingsramen. Miljarder kronor, avrundat.

Post

Kostnad

Namngivna investeringar

141

Etapper av nya stambanor

104

ERTMS

31

Övriga järnvägstekniksystem

13

Trimnings- och miljöåtgärder

42

Stadsmiljöavtal

9

Forskning och innovation

5

Planering och myndighetsutövning

17

Räntor, bidrag med mera

33

Summa

395

Notering: Namngivna investeringar är exklusive nya stambanor, ERTMS och järnvägstekniksystem.

Den föreslagna ramen för namngivna investeringar baseras på uppdaterade
anläggningskostnader för befintliga objekt och de nya kandidater som Trafikverket föreslår.
Som beskrivits i avsnitt 1.2 behöver flera objekt skjutas framåt i tiden eller minskas i
omfattning för att möjliggöra genomförande av gällande plan samt de satsningar som anges
i direktivet respektive beskrivs nedan. Dessa senareläggningar och besparingar beskrivs
närmare i avsnitt 7.3. Vid valet av vilka objekt som ska senareläggas eller minskas i
omfattning har flera olika faktorer beaktats. Viktiga faktorer i värderingen har varit var
projekten ligger i planeringsprocessen och att många relativt omogna projekt i nuvarande
plan fått ökade kostnader, bland annat till följd av förändrad omfattning.
Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för
sträckan Skellefteå±Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra en byggstart för
sträckan inom ramen för nästkommande infrastrukturplan (I2021/02073). Trafikverket
bedömer att 3 miljarder kronor är en väl avvägd avsättning för påbörjandet av den
kvarvarande etappen, med hänsyn till genomförda byggstarter och pågående
planläggningsarbete längs Norrbotniabanan samt förutsättningarna i övrigt. Beloppet ingår
i kostnaden för namngivna investeringar.
I direktivet anges att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar på de nya
stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor. Eftersom
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förutsättningar i dagsläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för
Göteborg±Borås har senareläggning av delar av genomförandet av nya stambanor och
därmed omfördelning av medel under planperioden varit nödvändiga. Trafikverket föreslår
därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under planperioden.
Trafikverket föreslår i avsnitt 7.8 objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser
till berörda länsstyrelser. Det gäller etapper av Norrbotniabanan och av nya stambanor för
höghastighetståg.
ERTMS är den stora satsningen i planförslaget på att modernisera och digitalisera
järnvägen, och de 31 miljarder kronor Trafikverket föreslår bygger på den nya
utrullningsplanen som omfattar hela järnvägsnätet exklusive Inlandsbanan, Peberholmen
och vissa pilotbanor. Den föreslagna planeringsramen avser den markbaserade delen av
järnvägssystemet och inkluderar utveckling av den delen med cirka 5 miljarder kronor,
baserat på bästa tillgängliga kunskap. För att rymmas inom utvecklingsanslagets ram
föreslås en något långsammare utrullningsplan jämfört med vad som beskrevs i
utgångspunkterna i avsnitt 1.2, vilket minskar belastningen med drygt 9 miljarder kronor
under planperioden. Den föreslagna utrullningsplanen innebär att ERTMS planeras vara
färdigutbyggt 2040±2045. Motiv och konsekvenser redovisas i avsnitt 7.9.
Införandet av ERTMS är beroende av andra systemövergripande investeringar såsom fiberoch radiokommunikation samt krypteringsnycklar för säkerhet i kommunikationen. Dessa
åtgärder har Trafikverket prioriterat med utgångspunkt i de behov som utrullningen av
ERTMS ger, och de beskrivs i avsnitt 7.9. Den totala kostnaden för fortsatt utbyggnad av
dessa järnvägstekniksystem under planperioden är 13 miljarder kronor.
När det gäller trimnings- och miljöåtgärder föreslår Trafikverket en ram på cirka
42 miljarder kronor, vilket är en ökning med nära 5 miljarder kronor jämfört med gällande
plan. I detta ingår avsättningar till särskilda trafiksäkerhets-, cykel- och näringslivspotter.
Även om detta är en ökning jämfört med gällande plan är det ändå avsevärt mindre än de
behov som Trafikverket beräknade i inriktningsplaneringen. Eftersom dessa åtgärder ofta är
effektiva och ligger i linje med fyrstegsprincipen hade det varit önskvärt att kunna avsätta en
större ram, men Trafikverket bedömer att planeringsförutsättningarna inte medger det. I
avsnitt 7.1 utvecklas den föreslagna satsningen närmare, inklusive fördelningen mellan
åtgärdsområden och vissa potter.
Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en
mer hållbar stadsutveckling och som fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av
energieffektiva lösningar. Trafikverket avser att utvärdera avtalen inför en kommande
planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag för hur den fortsatta satsningen och
utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 2030. Utifrån detta föreslår
Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 2030 ± totalt
9 miljarder kronor under planperioden.
Resurserna till forskning och innovation föreslås vara oförändrade, det vill säga
4,9 miljarder kronor, vilket svarar mot de behov Trafikverket redovisade i
inriktningsplaneringen. Till detta kommer 3,6 miljarder kronor från
vidmakthållandeanslaget.
Trafikverket arbetar kontinuerligt med innovation i utvecklingen av
transportinfrastrukturen. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet, en plan för
fortsatt elektrifiering och förslag på fyra objekt som bedöms som lämpliga för innovativa
lösningar redovisas i avsnitt 7.5.
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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 2022ʹ2033. Miljoner kronor.

Indikativ ram

Åtgärdsområden

2022±2033

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet,
varav:

16 900

Kapacitet och kvalitet (inkl. näringslivspott)

10 800

Kollektivtrafik

2 600

Ökad och säker cykling

1 700

Klimatanpassning

1 100

It-infrastruktur

700

Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet

12 000

Miljöåtgärder,
varav:

13 100

Buller och vibrationer

2 500

Landskap

4 700

Vatten

2 000

Förorenade områden

3 900

Totalt, indikativ ram

42 000

Inom trimnings- och miljöåtgärder har avvägningar gjorts mellan och inom de olika
åtgärdsområdena. Trafikverkets förslag till indikativ fördelning är gjort för att på bästa sätt
möta de transportpolitiska målen, klimatmålen och etappmålen samt bidra till att utveckla
transportsystemets funktion.

39

Trafikverket (2021). Trimnings- och miljöåtgärder ʹ Underlagsrapport till Förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen 2022ʹ2033. Publikation 2021:188.
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7.1.2.

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet är åtgärder som syftar till att förbättra
tillgänglighet, användbarhet, robusthet, kapacitet och kvalitet för resenärer och
godstransporter på vägar, järnvägar och i farleder. Åtgärderna har störst effekt och betydelse
för det transportpolitiska funktionsmålet, men de har i många fall även effekter på
hänsynsmålen inklusive klimatmålen. Åtgärdsområdet delas in i följande fem preciserade
åtgärdsområden: kapacitet och kvalitet, kollektivtrafik, ökad och säker cykling,
klimatanpassning järnväg samt it-infrastruktur.
Inom kapacitet och kvalitet syftar åtgärderna till att åtgärda brister på vägar, järnvägar och
farleder när det gäller kapacitet, robusthet, punktlighet och användbarhet. Den indikativa
ramen för kapacitet och kvalitet uppgår till cirka 30 procent av det uppskattade behovet. Av
detta behov bedöms cirka 70 procent utgöra åtgärder som främjar godstransporter.
Förslaget till indikativ ram innebär att det behövs hårda prioriteringar mellan de enskilda
åtgärderna. Fokus kommer bland annat läggas på åtgärder som möjliggör överflyttning av
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på järnväg. I
förslaget ingår också Trafikverkets elektrifieringsprogram (se avsnitt 7.5.2). Åtgärder för att
möjliggöra längre fordonsekipage för godstransporter på väg skulle skapa stora
samhällsnyttor i form av stärkt konkurrenskraft för näringslivet, minskade utsläpp, slitage
och olyckor till marginella kostnader. För detta krävs dock först en förordningsändring.
Förslaget innebär att kvaliteten, kapaciteten och robustheten i transportinfrastrukturen
fortsatt kan stärkas för att bidra till att ge näringslivet förutsättningar för tillväxt och
utveckling, inte minst när det gäller järnväg och sjöfart. Flertalet åtgärder visar god
samhällsekonomisk lönsamhet.
I förslaget ingår näringslivspotten där Trafikverket har bedömt att nuvarande inriktning
bidrar till effektiva intermodala transportlösningar. Det handlar om att tillsammans med
näringslivet identifiera åtgärder i den statliga järnvägsinfrastrukturen som är motiverade av
näringslivets behov, exempelvis effektivisering av anslutningar till terminaler för omlastning
av gods. När det gäller medelstilldelningen konstaterar Trafikverket att nuvarande
omfattning ligger i paritet med behoven, eftersom det hittills inte har uppstått någon
situation där näringslivspotten inte kunnat finansiera åtgärder som näringslivet prioriterat.
Trafikverket föreslår därför att inriktningen och omfattningen på 1,2 miljarder kronor i
näringslivspotten lämnas oförändrad.
Den indikativa ramen för kollektivtrafik uppgår till närmare 55 procent av det uppskattade
behovet. Under de senaste åren har Trafikverket tillgänglighetsanpassat busshållplatser och
stationer utmed hela det statliga väg- och järnvägsnätet. Trots dessa satsningar återstår
fortfarande många hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna resa med
kollektivtrafiken. Av den anledningen kommer fokus även fortsättningsvis att ligga på att
anpassa busshållplatser längs det nationella stamvägnätet och järnvägsstationer för
personer med funktionsnedsättning, samt att förbättra möjligheterna för arbetspendling
både i tätorter och i gles- och landsbygder.
Förslaget innebär bland annat att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan stärkas och
därigenom bidra till förbättringar av människors hälsa och miljö. Ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv är kollektivtrafiken särskilt viktig för vissa åldersgrupper, vissa
socioekonomiska grupper, personer med funktionsnedsättning och boende på landsbygden.
En samlad effektbedömning har gjorts för åtgärden busskörfält som visar positiva effekter
vid höga resenärsflöden och stor överflyttning till kollektivt resande.
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Regeringen har i direktivet angett att Trafikverket inom ramen för trimnings- och
miljöåtgärder bör föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. De största
behoven i det statliga vägnätet bedöms finnas längs de regionala vägarna. Det är även här
som potentialen för ökad cykling bedöms vara störst. Längs det nationella stamvägnätet
finns fortsatt behov av att skapa goda förutsättningar för barns resor till och från skola,
pendling till arbete och studier samt resor till andra viktiga målpunkter som närservice och
fritidsaktiviteter. Trafikverket föreslår därför en ökad satsning på området genom
cykelpotten. Det uppskattade åtgärdsbehovet för ökad och säker cykling (cykelpotten) är
inte möjligt att ange eftersom behovet på de regionala vägarna inte har sammanställts.
Åtgärderna inom ökad och säker cykling kan också bidra till att stärka de socioekonomiskt
svaga områdenas möjlighet till en ökad vardagsmobilitet. Den samhällsekonomiska nyttan
är beroende av en mängd parametrar såsom antal cyklister, hastighet på vägen, geografisk
plats med mera.
För att främja ökad och säker cykling i hela landet föreslår Trafikverket att det under
perioden 2022±2027 avsätts 600 miljoner kronor till samfinansiering av länsplanernas
renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder och trimningsåtgärder, längs statliga
allmänna vägar. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad i
länsplanen. Trafikverket föreslår att medel till samfinansiering fördelas procentuellt lika till
de regionala planerna utifrån cykelåtgärder i beslutade länsplaner. Trafikverket föreslår
också att länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala
vägnätet med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering ± åtgärder som
bidrar till ökad och säker cykling.
Den indikativa ramen för klimatanpassning uppgår till cirka 80 procent av det behov som är
känt idag. Det saknas en fullständig bild av vad som krävs för att anpassa transportsystemet
till klimatförändringarna och Trafikverket behöver fortsätta prioritera arbetet i kommande
plan. Med den föreslagna nivån kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som
idag. Förslaget innebär att Trafikverket kan genomföra åtgärder som ökar robustheten och
tillförlitligheten i järnvägssystemet. Eftersom det statliga järnvägsnätet är omfattande kan
inte hela infrastrukturen klimatanpassas. I arbetet med klimatanpassning är därför
riskidentifiering och riskreducering ett av de viktigaste områdena att arbeta med. Det har
inte varit möjligt att göra samhällsekonomiska bedömningar av detta åtgärdsområde.
Den indikativa ramen för it-infrastruktur uppgår till närmare 60 procent av det uppskattade
behovet ± ett behov som är osäkert, bland annat mot bakgrund av den snabba
teknikutvecklingen. Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta att utveckla itinfrastrukturen, vilken är en förutsättning för att klara den ökade digitaliseringen. Under
planperioden åtgärdas framför allt föråldrad teknik som inte kan hantera ökade volymer
eller integreras med modern teknik. Dessutom genomförs åtgärder som säkerställer
nödvändig datakommunikation med väg- och järnvägsanläggningen.
7.1.3.

Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsåtgärder syftar huvudsakligen till att minska antalet omkomna och allvarligt
skadade i transportsystemet. På järnväg bidrar åtgärderna också till ökad robusthet och
punktlighet genom att risken för olyckor eller incidenter minskar. Åtgärderna har störst
effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet men i många fall även effekter
på funktionsmålet och klimatmålen.
Den indikativa ramen för trafiksäkerhetsåtgärder uppgår till närmare 70 procent av behovet.
Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta satsningen mot etappmålet och Nollvisionen
genom att öka säkerheten på det nationella stamvägnätet. Åtgärder som ökar säkerheten för
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fotgängare och cyklister kommer även under denna planperiod att vara ett viktigt område
eftersom antalet allvarligt skadade i trafikolyckor på väg har ökat och nu är fler än skadade i
bil. För att komma till rätta med de största bristerna inom järnvägsanläggningen kommer
Trafikverket under planperioden att fortsätta höja säkerhetsnivån i plankorsningar samt
fortsätta arbetet med åtgärder för att förhindra obehörigt spårbeträdande och därmed
minska antalet omkomna. Inriktningen är att säkra järnvägen mot intrång i närheten av
bebyggelse eller andra platser där människor vistas. Möjligheten att uppnå etappmålen och
Nollvisionen är helt beroende av att flera aktörer vidtar åtgärder.
För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå
etappmålet för trafiksäkerheten föreslår Trafikverket att 1,25 miljarder kronor avsätts under
perioden 2022±2027 till samfinansiering av mittsepareringsåtgärder och mitträffling på det
regionala vägnätet. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad
i länsplanen. Trafikverket föreslår att medel för samfinansiering fördelas procentuellt lika
baserat på mötessepareringsåtgärder och mitträffling i beslutade länsplaner.
Länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet med
minst motsvarande summa som de får i samfinansiering ± åtgärder som bidrar till ökad
trafiksäkerhet.
7.1.4.

Miljöåtgärder

Miljöåtgärder syftar till att förbättra miljöprestandan i befintlig infrastruktur för att minska
trafikens och infrastrukturens negativa omgivningspåverkan. Bristande miljöprestanda kan
exempelvis bero på att anläggningen har byggts när kraven var lägre än idag eller att
nyttjandet av anläggningen har förändrats (till exempel genom ökad trafik). Miljöområdet är
i flera delar styrt av nationella lagar och förordningar samt EU-krav. Åtgärderna har störst
effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet. Inom vissa åtgärdsområden
saknas det fullständigt underlagsmaterial som visar behovet på en detaljerad nivå, vilket gör
att det är svårt att kvantifiera behoven.
Miljöåtgärder delas in i följande fyra områden: buller och vibrationer, landskap (natur- och
kulturåtgärder), vatten samt förorenade områden. Den indikativa ramen för buller och
vibrationer uppgår till cirka 55 procent av behovet. Nivån möjliggör för Trafikverket att
fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag samt hantera förelägganden. Förslaget
innebär att buller- och vibrationsdämpande åtgärder genomförs för att åstadkomma en
bättre livsmiljö och hälsa för en del av dem som bor eller går i skola längs befintlig statlig
infrastruktur och som är utsatta för buller och vibrationer över vissa riktvärden. Flertalet
åtgärder för att minska bullerstörningar visar en hög samhällsekonomisk lönsamhet och
bidrar till hänsynsmålet.
Den indikativa ramen för området landskap är cirka 13 procent av behovet. Det innebär att
fokus kommer att ligga på åtgärder som lagstiftningen kräver samt åtgärder som begränsar
spridningen av invasiva arter i artrika infrastrukturmiljöer. Även åtgärder som minskar
barriäreffekter samt olyckor med vilt och ren kommer att prioriteras eftersom dessa olyckor
genererar höga kostnader för samhället. Även stängsling av väg och järnväg bidrar till att
minska antalet renpåkörningar, samtidigt som förhållandena för renskötarna att arbeta i
anslutning till vägen eller järnvägen förbättras och olycksrisken för trafikanterna minskar.
Att minska barriäreffekterna genom att anlägga passager för renar är också en viktig
förutsättning för att möjliggöra samernas årstidsbundna förflyttning av renar mellan
betesområden och för att kunna bedriva renskötsel. För att få till stånd funktionella passager
som tillgodoser både rennäringens och transportsystemets behov, avser Trafikverket att ha
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en nära dialog med Sametinget och berörda samebyar vid planeringen och genomförandet
av åtgärder.
Den indikativa ramen för området vatten är drygt 30 procent av behovet. Fokus inom
området vatten kommer under planperioden inriktas på att säkerställa
dricksvattenförsörjning och ekologiskt skyddsvärda vatten.
Den indikativa ramen för förorenade områden är cirka 60 procent av bedömt behov,
exklusive miljögarantin. Under planperioden kommer arbetet att fokusera på
undersökningar, förelägganden samt mindre kostsamma saneringar. Området omfattar
också den så kallade miljögarantin, vilket innebär ersättning motsvarande 2,6 miljarder
kronor till vissa statliga bolag.

7.2.

Stadsmiljöavtal

Trafikverket får enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
ge stöd till kommuner och regioner för åtgärder i städer som leder till ökad andel
persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller till hållbara
godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp
av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås. Stödet bör
särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik,
cykeltrafik eller godstransporter.
Under perioden 2015±2021 har 117 stadsmiljöavtal tecknats i åtta ordinarie utlysningar. I
avtal tecknade 2015±2016 (tre utlysningar) var endast kollektivtrafikåtgärder
stödberättigade. Från och med 2017 kan stöd även beviljas för cykelåtgärder. Beslutat stöd
2015±2021 uppgår till 5,7 miljarder kronor, varav 3,4 miljarder kronor är till
kollektivtrafikåtgärder, 1,2 miljarder kronor är till cykelåtgärder och 1,1 miljarder kronor är
till kombinerade kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Totalt ingår cirka 340 åtgärder och cirka
800 motprestationer i de beslutade avtalen. Det är 80 unika parter i avtalen, och vissa av
dem ingår i flera avtal. Utöver de beviljade stadsmiljöavtalen har ett avtal (Ultunalänken) på
900 miljoner kronor från stadsmiljöavtalens budget beslutats via förordningen (2009:237)
om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Enligt regeringens direktiv om nationell plan behöver stadsmiljöavtalen utvecklas och
effektiviseras för att främja alternativ till bil i städerna, och för att andelen som reser med
cykel ska öka. K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om
kollektivtrafik, har utvärderat effekterna av 65 genomförda stadsmiljöavtal i de fyra första
ansökningsomgångarna, 2015±2017.40 Utvärderingen pekar på en del positiva effekter, men
Trafikverket menar att säkra slutsatser om avtalens effekter ännu är svåra att dra.

40

K2 (2021), Effekter av stadsmiljöavtalet ʹ Utvärdering av försöksperioden 20152018, Working
Paper 2021:10.
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Så som regeringen angett i
direktiven finns det en till viss
del ojämn spridning av hur
mycket medel som hittills har
beviljats för stadsmiljöavtal
till olika kommuner, vilket
också framgår av figur 28.
Fördelningen beror i
huvudsak på att antalet
ansökningar om medel skiljer
sig åt mellan kommuner och
regioner. Utgångspunkten för
fördelning av medel från
stadsmiljöavtal är att syftet i
förordningen ska uppfyllas.
En förutsättning för att stöd
ska kunna beviljas är att en
ansökan lämnas in. Hittills
har stöd beviljats till alla
ansökningar som inkommit
och som uppfyllt
förordningens syfte.

Figur 28 Beviljade medel från stadsmiljöavtal. Indelat efter län. Datum 2021-07-08.

Beviljat stöd per capita är förhållandevis lågt i vissa delar av landet. Det är dock inte brist på
medel som gör att exempelvis Norrbotten eller Västra Götaland inte har beviljats mer medel,
utan snarare brist på kvalificerade ansökningar.
Regeringen skriver att Trafikverket bör eftersträva att medel från stadsmiljöavtalen fördelas
mer jämnt över landet. Om utgångspunkten ska vara en viss regional fördelning bedömer
Trafikverket att det finns en risk för att det inte blir möjligt att bevilja stöd till åtgärder i
vissa regioner på grund av att stödet inte räcker till, samtidigt som stöd inte kan beviljas i
andra regioner på grund av att inte tillräckligt stora eller många ansökningar inkommer. En
regional fördelning kan också innebära en risk för att större åtgärder inte kan få maximal
stödutdelning, vilket kan leda till att flera stödformer måste kombineras i högre grad. Det
försvårar hanteringen för såväl de sökande som Trafikverket. Dessutom ger inte
förordningen stöd för att utgå från en regional fördelning som kriterium för att bevilja stöd.
Trafikverket sprider information om stadsmiljöavtal. Inför varje utlysning genomförs flera
digitala informationstillfällen som är öppna för alla intresserade. Trafikverket uppmuntrar
kommuner och regioner som planerar att genomföra åtgärder som bedöms uppfylla
förordningens syfte att ansöka om stadsmiljöavtal. Inför en ansökan kan kommuner och
regioner kontakta Trafikverket för att få stöd i ansökningsförfarandet. Trafikverket
genomför även årliga avstämningsmöten med kommuner och regioner om beviljade avtal
där Trafikverket även informerar om kommande utlysningar.
Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en
mer hållbar stadsutveckling samt fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av
energieffektiva lösningar. Stadsmiljöavtal som beviljas löper över många år, vilket innebär
att stadsmiljöavtal som är beslutade i tidigare års ansökningar intecknar cirka en tredjedel
av den föreslagna ramen fram till 2030 på 9 miljarder kronor. Trafikverket avser att
utvärdera avtalen inför en kommande planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag
för hur den fortsatta satsningen och utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter
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2030. Utifrån detta föreslår Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till
stadsmiljöavtal fram till 2030, totalt 9 miljarder kronor under planperioden.

7.3.

Namngivna investeringar

I kapitlet beskrivs på en övergripande nivå Trafikverkets förslag på namngivna
investeringar, det vill säga investeringar med en beräknad totalkostnad över 100 miljoner
kronor i statliga vägar och järnvägar, bidrag till åtgärder i allmänna farleder och slussar41
och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera42. En
sammanställning av förslagen till namngivna investeringar framgår av bilaga 1 där även
resursfördelningen till andra verksamheter redovisas.
Namngivna investeringar motsvarar åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 3 (bygg om) och
steg 4 (bygg nytt). Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket i sitt förslag utgå från att den
nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018±
2029 ska fullföljas. Trafikverket har möjlighet att anpassa planeringsarbetet utifrån rådande
förutsättningar så att planen kan fullföljas på ett effektivt sätt. Regeringen pekar i direktivet
även ut ett antal investeringsåtgärder som bedöms vara viktiga för infrastrukturen i Sverige.
Generellt gäller att åtgärder som drift- och underhållsåtgärder (steg 2) eller trimnings- och
miljöåtgärder (huvudsakligen steg 3) tidigare prövats och ofta genomförts men bedömts
som otillräckliga. Åtgärdsbehoven hänger ofta samman med äldre infrastruktur som inte
klarar moderna krav på kapacitet, restider, säkerhet eller miljö och som därför behöver
ersättas eller kompletteras ± men även helt nya anläggningar för att möta samhälls- och
trafikutvecklingen. Hur steg 1- och steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen i övrigt bedömts
för de åtgärder som föreslås, redovisas i underlagsrapporten om namngivna investeringar.43
Underlagsrapporten har avgränsats till att beskriva de nya objekt som föreslås och omfattar
alltså inte objekt som ingår i gällande plan. Inte heller objektet Norrbotniabanan Skellefteå±
Luleå som regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att planlägga omfattas.
För detaljerade beskrivningar av de namngivna investeringarna inklusive svar på de frågor
om respektive namngiven investering som finns i regeringens direktiv, hänvisas till
underlagsrapporten om namngivna investeringar44 och till investeringsobjektens samlade
effektbedömningar45.
7.3.1.

Trafikverkets förslag

Trafikverkets förslag innebär i huvudsak att den gällande nationella planen för åren 2018±
2029 fullföljs, kompletterad med utpekade satsningar i regeringens direktiv som avser nya
stambanor för höghastighetståg och Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå.
Därutöver prioriteras den modernisering av järnvägens signalsystem som bedömts som
oundgänglig under planperioden. Vidare har nya objekt prioriterats i planförslaget för att
tillgodose de behov som uppstår i Norrbotten och Västerbotten till följd av pågående
industrietableringar. Därutöver har ett antal ytterligare nya objekt prioriterats.

41

SFS 2009:236, Förordning om en nationell plan för transportinfrastruktur.
SFS 2009:237, Förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar
m.m.
43
Trafikverket (2021), Namngivna investeringar ʹ Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022ʹ2033. Publikation 2021:224.
44
Ibid
45
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-avinfrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
42
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Dessa prioriteringar samt de ökade kostnader som genomförandet av den gällande planen
innebär, medför att genomförandetiderna för ett antal namngivna investeringar har
förskjutits så att delar av deras finansiering ligger efter 2033. De investeringar detta gäller
redovisas längre ner i kapitlet.
7.3.2.

Ekonomisk sammanställning

I tabell 13 redovisas en ekonomisk sammanställning över investeringar i väg, järnväg samt
farleder och slussar.
Tabell 13 Ekonomisk sammanställning av namngivna investeringar.

Planförslag 2022ʹ2033, mnkr,
prisnivå 202102

Verksamhet
Väginvesteringar

46 008

Järnvägsinvesteringar,
varav:

232 547

Etapper nya stambanor

104 000

ERTMS (European Rail Traffic Management System)

30 776

Ny optoanläggning inklusive vägklassificering

3 719

Utveckling och förvaltning teletransmissionsanläggning

1 635

Införande av Future Railway Mobile Communications System

3 372

Nationellt tågledningssystem

412

Fjärrstyrning av järnväg

196

Kraftförsörjning

3 878

Längre, tyngre, större tåg

2 821

Övriga större investeringar järnväg

81 738

Sjöfartsinvesteringar

10 503

Totalt

289 058

Några investeringar inom luftfart föreslås inte, eftersom förordningen (2009:236) om en
nationell plan för transportinfrastruktur inte medger investeringar i vare sig flygplatser eller
de system som används för att styra användningen av luftrummet. Däremot innehåller
planförslaget utbyggnad av ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås
via Landvetters flygplats.
Under samrådet som föregått detta planförslag har bland annat Näringslivets transportråd
och branschorganisationen Svensk Sjöfart framhållit att nya isbrytare behöver anskaffas,
och anfört skäl för att betrakta en sådan anskaffning som en infrastrukturåtgärd.
Trafikverket anser emellertid att ovan nämnda förordning inte medger investering i
isbrytare. I regeringens direktiv till Trafikverket att ta fram ett förslag till nationell plan
anges för övrigt i punkten 2.1 att planen ska omfatta den infrastrukturplanering för bland
annat sjöfart som Trafikverket ansvarar för.
7.3.3.

Övergripande karakteristik av investeringarna

De förslag till investeringar som ingår i planförslaget redovisas mer ingående i
underlagsrapporten om namngivna investeringar som ett komplement till denna
övergripande karakteristik.
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7.3.3.1.
Järnväg
Planförslaget innehåller stora systemutvecklande satsningar på stråken södra/västra
Sverige±mellersta Sverige±Västerbotten och Norrbotten. Det handlar i huvudsak om sedan
tidigare beslutade objekt i tre delsträckor på nya stambanor för höghastighetståg mellan
Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg, en förlängning av järnvägen
mellan Älmhult och Olofström ner till kusten vid Karlshamn samt i Norrbotniabanan mellan
Umeå och Skellefteå. En ny delsträcka på Norrbotniabanan i detta planförslag är delen
Skellefteå±Luleå. Planförslaget innehåller även nya åtgärder för att möta industrisatsningen
på fossilfritt stål i Norrbotten genom förslag på ytterligare kapacitetsförbättringar på
Malmbanan inklusive åtgärder på Luleå station. Vidare föreslås anpassningar på
Ostkustbanan och Västkustbanan för att kunna köra tåg i hastigheter upp emot 250 km/tim.
Stora resurser föreslås även till modernisering av järnvägens signalsystem ERTMS, i sig en
förutsättning för att kunna öka hastigheten till 250 km/tim, se avsnitt 7.9.
Sedan tidigare plan ingår också större investeringar över 500 miljoner kronor på exempelvis
Malmbanan, Godsstråket genom Bergslagen mellan Storvik och Mjölby samt
Västkustbanan. Till det kan läggas åtgärder för ökad kapacitet och hastighet på Mittbanan,
Ostkustbanan, Dalabanan och Västra stambanan.
Utöver dessa finns ett stort antal åtgärder under 500 miljoner kronor på befintliga järnvägar
för att förbättra kapacitet och punktlighet för person- och godstrafik. Det handlar om
exempelvis åtgärder för långa tåg, mötesstationer, kraftförsörjning, olika trimningspaket för
att öka kapacitet och minska restider. Flertalet av dessa är redan tidigare beslutade, men
även några nya förslag har tillkommit.
7.3.3.2.
Farleder och slussar
Inom sjöfartsområdet innehåller planförslaget redan tidigare beslutade utbyten och
uppgraderingar av slussarna i Trollhättan och Södertälje liksom förbättrade farleder till
Göteborg, Luleå, i Mälaren och mellan Landsort och Södertälje.
7.3.3.3.
Väg
Förslagen på det nationella stamvägnätet46 ingår i huvudsak i den gällande nationella
planen för 2018ʹ2029. 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
KongbergetʹGnarp, 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.
5HJHULQJHQKDULGLUHNWLYHWDQJHWWDWW´Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen
Skellefteå±Luleå bör påbörjas inom planperioden´Planläggningen har påbörjats under
2021. När objektet är färdigställt kommer det att finnas en enkelspårig kustnära järnväg där
tåg kan köra 200 till 250 km/h på sträckan mellan Bollstabruk/Kramfors och Luleå.
Åtgärder i Norrbotten och Västerbotten
Total kostnad 2 877 miljoner kronor.
I Norrbotten sker omfattande satsningar på utveckling av ny, klimatsmart teknik inom
tillverkning av stål. I Skellefteå i Västerbotten sker samtidigt en utbyggnad av tillverkning av
batterier. Bägge investeringarna förväntas skapa en betydande efterfrågan på arbetskraft
och transporter som behöver mötas med förbättrad kapacitet i transportsystemet.
Trafikverket föreslår därför nedanstående åtgärder inom den ordinarie anslagsramen.
Åtgärderna i Norrbotten är finansierade med 53 procent av totalkostnaden under
planperioden och kräver därför ytterligare finansiering efter 2033. Åtgärden i Skellefteå har
en finansiering med 33 procent under planperioden. Om ytterligare medel kan tillföras, till
exempel genom finansiering med infrastrukturavgifter, är åtgärderna möjliga att genomföra
tidigare under planperioden. Detta behöver i så fall studeras ytterligare.

47

x

SgöN47 Sävastklinten±Norra Sunderbyn, ny mötesstation och partiellt dubbelspår,
kostnad 286 miljoner kronor

x

Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1), kostnad 146 miljoner kronor
(tillkommer 23 miljoner kronor i medfinansiering)

Stambanan genom Övre Norrland.
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x

Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2), kostnad 337 miljoner kronor

x

Malmbanan Kiruna±Riksgränsen Stax 32,5 ton, kostnad 405 miljoner kronor

x

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.
x

E4 Förbifart Skellefteå, kostnad 1 429 miljoner kronor.

Med anledning av etableringen av batterifabriken Northvolt i Skellefteå och den snabba
samhällsutveckling som nu sker i dess spår, finns ett ökat behov av att ge förutsättningar för
såväl stadens utveckling som för resande och transporter i region Västerbotten. Trafikverket
bedömer att en dragning av E4 förbi Skellefteå, tillsammans med det pågående bygget av
Norrbotniabanan, på ett betydande sätt kommer att förbättra stadens miljö och dess
utvecklingsmöjligheter samtidigt som behovet av person- och godstransporter med olika
trafikslag kan tillgodoses, inte minst vad gäller de oskyddade trafikanterna. Objektet är
samhällsekonomiskt lönsamt.
Mot bakgrund av de stora näringslivssatsningarna i Norrbotten och Västerbotten redovisar
Trafikverket till regeringen den 30 november 2021 ett särskilt regeringsuppdrag49 där mer
omfattande åtgärder enligt fyrstegsprincipen föreslås för att underlätta denna
industriutveckling. I denna redovisning, se avsnitt 7.4, föreslås finansieringen ske genom lån
för att åstadkomma ett snabbt genomförande.
Om åtgärderna kan finansieras genom lån i enlighet förslagen med lånefinansiering, föreslår
Trafikverket att E4 Förbifart Skellefteå alternativt att Norrbotniabanan Dåva±Skellefteå i
Västerbottens län tillförs de därmed frigjorda medlen under planperioden.
Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga
Kapacitetshöjande åtgärd med en kostnad på 122 miljoner kronor (cirka 55 miljoner kronor
finansiering från länsplanen i Västernorrland).
Trafiken i stråket förväntas öka allt eftersom Norrbotniabanan byggs ut och
företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten genomförs. Järnvägen mellan
Västeraspby och±Långsele upprustas för närvarande och möjliggör tillsammans med en
vändslinga i Västeraspby ökade omledningsmöjligheter mellan Botniabanan och Stambanan
genom Övre Norrland. Vändslingan medför även att tågvikten kan ökas för godståg längs
Norrlandskusten genom att backarna utmed Ådalsbanan undviks. Ådalsbanan och

48

Största axellast.
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med
anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens
län. Dnr I2021/02468.
49
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Ostkustbanan kan också avlastas genom att godstågen, vid belastade tider med mycket
persontrafik, leds via stambanan.
E14 Blåberget±Matfors
Mötesseparering med en kostnad på 381 miljoner kronor (varav 5 miljoner kronor
samfinansiering).
E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse
för näringslivets transporter av exempelvis timmer till industrin i Sundsvall, arbetspendling
samt för turisttrafiken till och från Jämtland-Härjedalsfjällen. Delsträckan Blåberget±
Matfors är en av delsträckorna med mest trafik på stråket och ligger på den västra infarten
till Sundsvall. Sträckan har bristfällig framkomlighet och trafiksäkerhet där höga hastigheter
ofta leder till svåra olyckor. Vägbredden är 13 meter och hastigheten är idag 90 och
100 km/tim. Vägen trafikeras av cirka 9 000 fordon/dygn. Ombyggnaden av nuvarande E14
till mötesfri väg bidrar till att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för fordon
och gång- och cykeltrafikanter längs sträckan E14 Timmervägen±Stöde. Etappen utgör en
prioriterad och samhällsekonomiskt lönsam del i den fortsatta utvecklingen av förbättrad
trafiksäkerhet på E14.
Lund±Göteborg±Öxnered och Stockholm±Skellefteå, hastighetshöjning till
250 km/tim på befintlig bana
Total kostnad för Lund±Göteborg±Öxnered är 1 198 miljoner kronor och för Stockholm±
Skellefteå 961 miljoner kronor, summa 2 159 miljoner kronor.
Syftet med objekten är att dra nytta av kommande investeringar i nya snabbare tåg som är
planerade att tas i drift mellan 2025 och 2030. Objekten har även god samhällsekonomisk
lönsamhet. Objekten belastar planperioden med cirka 40 procent av den totala
objektskostnaden, vilket har bedömts vara en nödvändig andel för att dra nytta av en större
del av restidsvinsten.
Räppe, ny station
Total kostnad 102 miljoner kronor (cirka 64 procent extern finansiering).
Syftet med objektet är att skapa god tillgänglighet och ett utbud av hållbara färdmedel till
och från det nya regionsjukhuset i Växjö. Mötesspåret har tidigare haft en kostnad under
100 miljoner kronor och varit planerat att genomföras som ej namngiven trimningsåtgärd.
Objektet har prioriterats eftersom det utgör en förutsättning för järnvägsanslutning av det
kommande sjukhuset, och kostnaden i nationell plan är låg.
Markarydsbanan/Knäred mötesspår
Total kostnad 124 miljoner kronor (cirka 53 procent sam- och medfinansiering).
Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket arbetar för att starta persontrafik på
Markarydsbanan mellan Hässleholm och Halmstad. Idag vänder regionaltågen från
Hässleholm i Markaryd och resterande sträcka mellan Halmstad och Markaryd används
enbart för gods- och omledningstrafik. För att kunna trafikera hela banan med regional
persontrafik behöver kapaciteten utökas med ett mötesspår mellan Halmstad och Markaryd.
Syftet med objektet är därför att anlägga en mötesstation i Knäred, inklusive plattformar för
resandeutbyte. Parallellt planeras även en plattform för resandeutbyte i Veinge samt signaloch plankorsningsåtgärder för att öka kapaciteten och för att få en jämnare hastighet på
banan. Mötesspåret i Knäred inklusive plattformar har tidigare haft en kostnad under
100 miljoner kronor och därför varit planerat att genomföras som ej namngiven
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trimningsåtgärd. Objektet har prioriterats eftersom det är en förutsättning för att en
attraktiv, tät, tillförlitlig och kostnadseffektiv regiontågstrafik mellan Halmstad, Markaryd
och Hässleholm ska kunna starta och att belastningen på nationell plan är låg. Åtgärden har
dessutom en hög samhällsekonomisk lönsamhet.
Västkustbanan, Väröbacka station
Kostnad 153 miljoner kronor (100 procent kommunal medfinansiering).
Objektet innebär anläggning av en ny station för att möjliggöra på- och avstigning för
regiontågstrafik i Väröbacka, vilket bland annat skapar förutsättningar för utveckling av
Väröbacka till ett stationssamhälle i enlighet med Varberg kommuns ambition. Syftet med
objektet är även att förbättra förutsättningarna för regional trafik på Västkustbanan mellan
framför allt Varberg och mellanliggande orter upp till Kungsbacka, Mölndal mot Göteborg.
Objektet finansieras till 100 procent av Varbergs kommun.
Kapacitetshöjande åtgärder Öresund/Malmö
Total kostnad cirka 1 017 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från extern aktör).
Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 har integrationen i Öresundsregionen mellan Sverige
och Danmark, framför allt på arbets- och bostadsmarknaderna, kontinuerligt fördjupats.
Trafikutvecklingen, både på väg och på järnväg har på motsvarande sätt varit kraftig sedan
trafikstarten. Trafikverkets bedömning är att järnvägskapaciteten på Öresundsbron, med
prognosticerad trafikutveckling enligt Trafikverkets basprognos, ska räcka till cirka 2050.
Dessförinnan behöver dock landanslutningarna på bägge sidor om sundet förstärkas. På den
danska sidan planeras redan omfattande åtgärder för att möta behovet. Trafikverket och
Öresundsbrokonsortiet har gemensamt identifierat vilka åtgärder i järnvägsnätet på den
svenska sidan som skulle behövas för att motsvara Öresundsbrons kapacitet. På den svenska
sidan behövs åtgärder för att:
x

Bygga bort begränsningar på Malmö C där spåranslutningen till banhallen korsar
Södra stambanan i plan samt fler plattformsspår på Malmö C Övre

x

Säkra möjligheten att trafikera med långa godståg mellan kontinenten och Malmö
godsbangård genom att förlänga dagens förbigångsspår i Svågertorp

x

Förstärka kapaciteten på Kontinentalbanan mellan Östervärn och Malmö C samt
bygga ut kapaciteten på Östervärns station eftersom Citytunneln redan i dagsläget i
princip är fullbelagd.

Med de nedan föreslagna åtgärderna bedöms förväntad trafikutveckling för både gods- och
persontrafik säkras bortom 2040. Inte minst är åtgärderna viktiga inför att Fehmarn Bältförbindelsen öppnar 2029. Objekten är följande:
x

Malmö bangård, planskild spårkorsning

x

Malmö C, fler plattformsspår

x

Malmö C±Östervärn, dubbelspår

x

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 ʹ Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
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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:
x

kostnadsökning

x

beroenden till andra åtgärder och de konsekvenser som uppstår av en förskjutning

x

effekt på antal omkomna.

Givet utgångspunkterna ovan har delar av finansieringen lagts efter planperioden.
Kostnadsangivelserna nedan är i miljoner kronor. Observera att de objekt som saknar full
finansiering under planperioden förutsätter fortsatt finansiering efter 2033.

Tabell 14 Objekt i gällande plan som förskjutits i tid med statlig finansiering efter 2033 (exklusive objekt inom nya
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar). Miljoner kronor.

Objekt

E4 Kongberget±Gnarp

Total
Total
kostnad Kostnad
Nytt i kostnad i
Kostnad
i plan
efter
plan plan 2018± efter 2029,
2022±
2033,
20182029,
prisnivå
2033,
prisnivå
2029
prisnivå
201702
prisnivå 202102
201702
202102
965
0
2 103
489

Andel
kostnad
till och
med
2033, %
77

Ostkustbanan, etapp
Gävle±Kringlan,
kapacitetshöjning

X

5 027

1 403

7 237

6 470

11

E16 Borlänge-Djurås

X

400

0

832

674

19

Alvesta, triangelspår

X

134

0

295

150

49

Västra stambanan
Laxå±Alingsås högre
kapacitet

X

578

0

796

300

62

Rv 26 Hedenstorp ±
Månseryd

X

144

0

321

210

35

Sydostlänken (Älmhult±
Olofström±Karlshamn),
elektrifiering och ny
bana

X

2 423

823

5 227

3 283

37

Maria±Helsingborg C,
dubbelspår

X

3 185

2 435

4 092

3 192

22

E22 Ronneby Ö ±
Nättraby

X

704

0

1 039

500

52

Summa objekt i
gällande plan med
finansiering efter 2033

15 268

51

Exklusive objekt inom nya stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och
storstadsförhandlingar.
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E4 Kongberget±Gnarp
Objektet har funnits med sedan nationell plan 2010±2021. Objektets genomförande har
med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av planperioden.
Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på
ändrad sträckning och utformning. Tidsförskjutningen innebär att delsträckan mellan
Bälinge och Gnarp, en sträcka på cirka 4 kilometer, finansieras efter 2033. Vägen har idag
80 km/tim som skyltad hastighet.
Ostkustbanan, etapp Gävle±Kringlan, kapacitetshöjning
Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets
genomförande har med hittillsvarande planering haft sin tyngdpunkt under den andra
halvan av planperioden. Objektet ingår i ett avtal mellan staten och Gävle kommun om
bostadsutbyggnad. Utredningar har visat att objektet förutsätter stora förändringar på den
anslutande Bergslagsbanan mot Gävle för en god funktion och för att möjliggöra en flytt av
Gävle godsbangård, åtgärder som inte är finansierade i den gällande planen. Det finns även
behov av samplanering med utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS.
Tidsförskjutningen innebär att huvuddelen av finansieringen läggs efter planperioden.
Resterande medel möjliggör fortsatt planläggning med produktionsstart sent i
planperioden. En tidsförskjutning förändrar förutsättningarna för pågående kommunal och
regional planering. Tidsförskjutningen kan även påverka möjligheterna att ta del av det
beslutade EU-bidraget från CEF på cirka 35 miljoner kronor.
E16 Borlänge±Djurås
Objektet var nytt i gällande plan. Färdigställande av den första av tre etapper pågår.
Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på
ändrad sträckning och utformning på grund av besvärliga geotekniska förutsättningar och
hänsynstaganden till bebyggelse. Finansieringen inför planperioden 2022±2033 omfattar
färdigställande av den första etappen. De två återstående etappernas finansiering ligger efter
2033. Dagens väg har en skyltad hastighet på 80 km/tim.
Sydostlänken (Älmhult±Olofström±Karlshamn), elektrifiering och ny bana
Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets
genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den
kommande planperioden. Objektet har fått betydande kostnadsökningar i både procent och
kronor räknat på grund av tillkommande åtgärdsbehov i Olofström och Karlshamn. Med
förslaget ligger merparten av finansieringen för kostnadsökningen efter 2033.
Alvesta, triangelspår
Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets
genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt tidigt under den andra halvan
av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen innebär att finansieringen av
kostnadsökningen läggs efter planperioden.
Västra stambanan Laxå±Alingsås högre kapacitet
Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets
genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den
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kommande planperioden. Förslaget innebär att två förbigångsspår med lägre prioritet
genomförs efter 2033.
Rv 26 Hedenstorp±Månseryd
Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är betydande i procent räknat.
Objektets genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra
halvan av den kommande planperioden och föreslås bli färdigställt efter 2033.
Tidsförskjutningen beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är
mötesseparerad. Den tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är
därför låg i förhållande till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och
kapacitet vilket haft lägre tyngd i prioriteringen.
Maria±Helsingborg C, dubbelspår
Objektet var nytt i gällande plan och hade en större del av kostnaden efter 2029.
Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat. Objektets genomförande har
med nuvarande planering sin tyngdpunkt sent under den andra halvan av den kommande
planperioden och är fortfarande i ett tidigt planeringsskede. Tidsförskjutningen innebär att
objektet kan påbörjas under planperioden men att huvuddelen genomförs efter 2033.
E22 Ronneby Ö±Nättraby
Objektet var nytt i gällande plan. Objektets genomförande har med nuvarande planering sin
tyngdpunkt under den andra halvan av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen
beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är mötesseparerad. Den
tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är därför låg i förhållande
till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och kapacitet vilket haft lägre
tyngd i prioriteringen.
Ytterligare sex objekt har i sin planerade framdrift finansiering efter 2033 (se tabell 15).
Tabell 15 Objekt i gällande plan med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya stambanor, nationella
systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.

Objekt

Total kostnad i
plan 2022±2033,
prisnivå 202102

Kostnad efter
2033, prisnivå
202102

Andel
kostnad till
och med
2033, %

Tomteboda ± Kallhäll, ökad
kapacitet (pågående)

23 106

762

97

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva ±
Skellefteå ny järnväg

15 467

4 804

69

Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala ±
länsgränsen Uppsala/Stockholm)

12 891

10 528

18

Värnamo ± Jönköping/Nässjö,
elektrifiering o höjd hast

2 267

276

88

Vänersjöfarten, Trollhätte
kanal/Göta älv

5 395

351

94

730

200

73

Halmstad C/bangård
Malmö godsbangård, utbyggnad av
spår 58
Summa objekt i gällande plan
med finansiering efter 2033

16 921
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Utöver objekten ovan har nio av de tillkommande objekten i planförslaget kvarstående
finansieringsbehov efter 2033 (se tabell 16).

Tabell 16 Nya objekt i förslaget till plan 2022-2033 med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.

Total kostnad i
plan 2022±2033,
prisnivå 202102

Objekt

Kostnad efter
2033,
prisnivå 202102

Andel
kostnad till
och med
2033, %

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen
Stax 32.5 ton

405

162

60

Malmbanan Svappavaara-Kiruna
Stax 32.5 ton

250

100

60

SgöN Sävastklinten-Norra
Sunderbyn ny mötesstation och
partiellt dubbelspår

286

114

60

Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1)

146

58

60

Luleå C ombyggnad av
personbangård (etapp 2)

337

231

32

23 269

20 267

13

1 429

958

33

Stockholm-Skellefteå, 250 km/h på
befintlig bana

961

810

16

Lund-Göteborg-Öxnered, 250 km/h
på befintlig bana

1 198

486

60

Norrbotniabanan Skellefteå ± Luleå
ny järnväg
E4 förbifart Skellefteå

Summa nya objekt i
planförslaget med finansiering
efter 2033

7.3.6.

23 186

Redovisning av förslag till byggstarter år 2022±2024 och 2025±2027

Regeringen uppdrog den 11 mars 2021 åt Trafikverket att lämna förslag på objekt som bör få
byggstartas år 1±3 (2022±2024) samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 4±6
(2025±2027). Trafikverket redovisade uppdraget den 14 april 2021. Regeringen har i
direktivet till föreliggande uppdrag angett att om planförslaget föranleder ändringar i
förhållande till det förslag till byggstarter som Trafikverket redovisade i april 2021, ska
ändringsförslagen särskilt redovisas och motiveras. Förslag till byggstarter redovisas i bilaga
1. Det finns även en fördjupad redovisning av efterfrågade uppgifter i underlagsrapport
Namngivna investeringar52, i vilken ändringsförslagen redovisas och motiveras.
Följande är de objekt som har fått förändringar i byggstartperiod jämfört med redovisningen
14 april 2021.

52
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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 ʹ Observera uppdelning av ERTMS ScanMed etapp 1
inklusive Katrineholm-Åby (Korridor B).

Objekt

Byggstart enligt
senaste rapportering
(april 2021)

Byggstart enligt
planförslag

ERTMS, TC53 Hallsberg±Norrköping

2022±2024

Pågående

ERTMS, TC Malmö

2022±2024

Pågående

E18 Köping±Västjädra, kapacitetsbrister

2022±2024

Pågående

7.3.6.2.
Objekt som föreslås byta byggstartsgrupp till grupp 1±3
Trafikverket föreslår att tre objekt byter byggstartsgrupp från år 4±6 till år 1±3. Det berör
Godsstråket Hallsberg±Åsbro, dubbelspår samt två av de tre deletapperna av objektet
Införande av FRMCS enligt tabell 18. Kvarstående deletapp av FRMCS föreslås flytta till
senare år inom planperioden enligt tabell 18.

Tabell 18 Objektet Införande av FRMCS med ny uppdelning och föreslagna byggstartsgrupper.

Objekt

Byggstart enligt
senaste rapportering
(april 2021)

Godsstråket Hallsberg±Åsbro, dubbelspår
Förtätning av GSM-R
(Järnvägskommunikationssystem)
FRMCS (Järnvägskommunikationssystem)
tunnel

Byggstart enligt
planförslag

2025±2027

2022±2024

2025±2027

2022±2024

2025±2027

2022±2024

7.3.6.3.
Övriga objekt som föreslås få ändrad period
Vidare föreslår Trafikverket att fyra objekt som ingick i byggstartsbeslutet för år 4 ʹ6 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 2018ʹ2029 samt med hänsyn till de totala ekonomiska utrymmena för
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022ʹ2033.

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 ʹ6
får beslut om att få förbereda för byggstart under åren 2025ʹ2027 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 2025ʹ2027.

Byggstart enligt
planförslag

Objekt
Uppsala, Plankorsningar

2025±2027

E4/E20 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart
Stockholm

2025±2027

Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning

2025±2027

Borlänge±Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

2025±2027

Rv 26 Mullsjö±Slättäng

2025±2027

Högsjö västra, förbigångsspår

2025±2027

Katrineholm, förbigångsspår

2025±2027

Heby, Mötesspår

2025±2027

Sundsvall±Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder ± inkl.
säkerhetshöjande åtgärder

2025±2027

Laxå, bangårdsombyggnad

2025±2027

Ånge±Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

2025±2027

ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge

2025±2027

7.3.7.
Investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket redovisa ytterligare namngivna investeringar
som övervägts för planförslaget som motsvarar en ökning av medlen för namngivna
investeringar med 10 procent (se även bilaga 1 och underlagsrapporten om
investeringsåtgärder). Dessa 10 procent motsvarar enligt Trafikverkets beräkning cirka 28,6
miljarder kronor.
Trafikverket har valt att föreslå dels utökad alternativt full finansiering för flertalet av de
objekt som har kvarstående finansieringsbehov efter 2033 i förslaget till plan, dels ett antal
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förslag till nya vägobjekt med huvudsakligen tydlig landsbygdsprofil och god
trafiksäkerhetsnytta. Det återstående utrymmet upp till nivån 28,6 miljarder kronor föreslår
Trafikverket ska användas för en utökning av medlen till trimningsåtgärder på
landsbygdsvägnätet för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Motiven för att utöka finansieringen inom planperioden av de objekt som redan prioriterats
i den gällande planen är främst att de ska kunna färdigställas och ge de nyttor som förväntas
tidigare. Motiven för att föreslå namngivna vägobjekt med en huvudsaklig landsbygds- och
trafiksäkerhetsprofil är att anspråken runt om i landet på förbättrade vägar är höga. De
handlar exempelvis om att möjliggöra säker arbets- och studiependling med rimliga restider
men även förutsägbara transporttider för gods i de delar av landet där vägtrafik är och
förväntas vara det dominerande transportsättet under överskådlig tid. Ökningen av
trimningsmedlen svarar på samma sätt som de namngivna vägobjekten upp mot de behov
som kan tillgodoses med åtgärder med en kostnad under 100 miljoner kronor.
Åtgärderna har huvudsakligen identifierats utifrån Trafikverkets arbete med betydande
brister54 och redovisas nedan regionvis.
Nord
x

E10 Mertainen±Kauppinen mötesseparering

x

E12 Kulla±Norrfors mötesseparering

x

E4 Ljusvattnet±Yttervik mötesseparering

x

E4 Grimsmark±Broänge mötesseparering.

Mitt
x

E4 Kongberget±Gnarp, full finansiering under planperioden

x

Ostkustbanan, etapp Gävle±Kringlan, kapacitetshöjning, full finansiering under
planperioden

x

E16 Borlänge±Djurås, full finansiering under planperioden

x

E 16/väg 66 Förbi Yttermalung

x

E16 Lönnemossa±Klingvägen, mötesseparering

x

RV 50 Förbi Grängesberg

x

Väg 56 Hedesunda±Valbo/Gävle, Räta linjen

x

E14 Lockne±Optand/Förbi Brunflo

x

E4 Förbi Örnsköldsvik.

x

Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala±länsgränsen Uppsala/Stockholm), ökad
finansiering under planperioden

x

E20 Trafikplats Gröndal±Eskilstuna 2+2

x

Hjulsta ny- eller ombyggnad av bro.

Öst

Stockholm
54
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x

E4 trafikplats Glädjen±trafikplats Rotebro, ITS

x

E4 trafikplats Häggvik±trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av E4
Förbifart Stockholm.

Väst
x

Västra stambanan Laxå±Alingsås högre kapacitet, full finansiering under
planperioden

x

E18 Valnäs±riksgränsen, deletapp Bäckevarv±Årjäng, ombyggnad till 2+1

x

E18 Valnäs±riksgränsen, deletapp Töcksfors±Bäckevarv, ombyggnad till 2+1

x

Väg 26 Halmstad±Oskarström, 2+1-väg

x

E45 Vänersborg±Mellerud, deletapp Liden±Frändefors, ombyggnad 2+1.

x

E22 Ronneby Ö±Nättraby, full finansiering under planperioden

x

Alvesta, triangelspår, full finansiering under planperioden

x

Maria±Helsingborg C, dubbelspår, ökad finansiering under planperioden

x

Sydostlänken (Älmhult±Olofström±Karlshamn), elektrifiering och ny bana, ökad
finansiering under planperioden

x

E4 Trafikplats Ekhagen

x

Rv 26 Smålandsstenar±Gislaved

x

Rv 40 Skogslid±Haga

x

E22 Genom Mönsterås

x

Rv 25 Nybro, trafikplats Glasporten

x

Rv 40 Toverum±Hyttan

x

Rv 25 Förbi Lessebo

x

Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. trafikplats

x

E6 Trafikplats Alnarp±Trafikplats Lomma, additionskörfält E4 genom Jönköping,
tpl Ekhagen.

Syd

7.3.8.

Kort om kostnads- och effektbedömningar och deras osäkerheter

För nya investeringsåtgärder och för ej ekonomiskt byggstartade investeringsåtgärder i
befintlig plan, har nya anläggningskostnadskalkyler tagits fram enligt Trafikverkets
kalkylprocess som omfattar traditionell kalkylmetodik (kvantiteter x à-pris) och
osäkerhetsanalys enligt successivprincipen55. För investeringsåtgärder där det redan fanns
aktuella kalkyler framtagna med denna metod har en prisnivåomräkning skett av dessa
kalkyler.
För investeringsåtgärder som bedömts ligga längre bort i tiden och där utformningen är mer
osäker har en förenklad metod använts för kalkylering, som kallas grov kostnadsindikation.

55

Läs mer i Trafikverket (2021), Namngivna investeringar ʹ Underlagsrapport till Förslag till
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022ʹ2033. 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 Västerbotten 58
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:
x

Järnvägen Luleå±Riksgränsen

x

Hamn och farled i Luleå

x

Väg E4 förbi Skellefteå, samt anslutande statliga regionala vägar i Skellefteå
(Skellefteåtriangeln)

x

Lokala statliga vägar i direkt anslutning till företagsetableringarna.

Analysen visar också att ökad arbetspendling är en förutsättning för
kompetensförsörjningen till de nya etableringarna. De pågående företagsetableringarna och
den samhällsomvandling samt befolkningsökning som dessa medför kommer också att
innebära ökade trafik- och transportflöden längs Norrlandskusten och vidare söderut i
Sverige. Detta innebär att den planerade Norrbotniabanan kommer att vara viktig ur flera
perspektiv för att få en robust och effektiv infrastruktur längs Norrlandskusten.
7.4.1.

Järnvägen Luleå±Riksgränsen

För att möta behovet av utvecklad infrastruktur föreslår Trafikverket en lånefinansiering för
att kunna göra en storsatsning på järnvägen Luleå±Riksgränsen som är helt avgörande för

56

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-ochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
57
Trafikverket (2021), Namngivna investeringar ʹ Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033, Publikation 2021:224.
58
Se även den särskilda redovisningen rörande regeringsuppdraget: Trafikverket (2021), Åtgärder i
transportinfrastrukturen för de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten.
Publikation 2021:229.
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att säkerställa att näringslivssatsningarna kan genomföras på ett önskvärt sätt. Inom ramen
för detta paket bör följande delar ingå:
x

Dubbelspår Luleå±Boden

x

Ökning till Stax 32,5 ton på sträckan Kiruna±Riksgränsen och Svappavaara±Kiruna

x

Förlängning av mötesstationerna Murjek, Harrträsk, Näsberg och Nuortikon

x

Luleå C flytt av personvagnsuppställningen samt ombyggnad av personbangård

x

Malmbanan Boden±Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt

x

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:
x

E4 förbifart Skellefteå

x

Demonstrationsanläggning i syfte att möjliggöra utveckling kopplad mot
elektrifiering och digitalisering på väg 372 Skellefteå±Skelleftehamn

x

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:
x

Lokala och regionala tunga transporter kan elektrifieras med en utbyggd
laddinfrastruktur. Bristen på infrastruktur för stationär laddning bedöms utgöra ett
hinder för elektrifiering av tunga fordon och infrastrukturen bör byggas ut i närtid
för att påskynda elektrifieringen.

60

https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data-en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiellintelligens-och-digital-innovation
61
Trafikverket (2021), Analysera förutsättningar och planera för utbyggnad av elvägar. Publikation
2021:013. Trafikverket (2021). Behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs
större vägar. Publikation 2021:012.
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x

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.

x

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 StockholmʹGöteborg och StockholmʹMalmö är att de ska:
x

Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga
och robusta resor och transporter för människor och näringsliv.

x

Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra
länder i Europa.

x

Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för
starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling.

x

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:
x

Teknikval med lägre investeringskostnad görs genom anpassning av tekniska
standarder. Till exempel utformas hela systemet med ballasterat spår.

x

Förenklade tätortspassager genom sänkta hastigheter i vissa tätorter för att minska
kostnaderna för centrala stationslägen.

x

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 GöteborgʹBorås som dimensioneras för 250 km/tim.
Indexreglerad kostnad motsvarande de tidigare redovisade 295 +/- 50 miljarder kronor som
avsågs i 2017 års prisnivå. Kostnad omfattar nya stambanor mellan Gerstaberg (Järna), Almedal
(Göteborg) respektive Lund. För avgränsningar avseende kostnadsbedömning, se även: Trafikverket
(2021) Nya stambanor ʹ Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033. Publikation 2021:187.
64
Trafikverket (2021), Nya stambanor för höghastighetståg ʹ Slutredovisning av uppdrag angående
nya stambanor för höghastighetståg. Publikation 2020:025.
63
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stambanor som Trafikverket tidigare utgått ifrån. Förändrade teknikval ger även ett ökat
behov av underhåll och reinvesteringar.
De funktionella förändringarna som görs bedöms ligga i linje med syftet för nya stambanor
och de övergripande förväntningarna på systemet. Vissa delnyttor kommer att förändras
medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i
aktuella bedömningar.
Inriktningen att minska investeringskostnaderna med 65 miljarder kronor innebär att den
bedömda kostnaden för nya stambanor efter kostnadsreducerande åtgärder är
260 +/- 45 miljarder kronor.65
Vilka kostnadsreducerande åtgärder som är möjliga att genomföra i olika delar av systemet
beror på en mängd parametrar, till exempel topografiska förutsättningar, nuvarande
systemutformning och rimligheten i eventuella omtag i pågående processer. Ny bedömd
kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder för systemet och de ingående objekten framgår
av tabell 21.

Tabell 21 Bedömda kostnader enligt nuvarande systemutformning respektive efter kostnadsreducerande åtgärder.
Bedömda kostnader för systemet redovisas dels med den mest troliga kostnaden (50-procentspercentilen) dels med ett
osäkerhetsintervall. Miljarder kronor.

Bedömd kostnad
(Nuvarande systemutformning)
Nya stambanor

Ny bedömd kostnad66
(Efter kostnadsreducerande
åtgärder)

325 +/- 55

260 +/- 45

Objekt Ostlänken

91

81

Objekt Göteborg±Borås

44

38

Objekt Hässleholm±Lund

28

21

162

120

Centrala delar
(Linköping±Borås/Hässleholm)

Av den ovan nämnda kostnadsreduktionen förutsätter 5±10 miljarder kronor förändringar
av juridiska regelverk och andra styrande parametrar som ligger utanför Trafikverkets
mandat. I följande frågor är Trafikverket beroende av stöd från andra parter för att realisera
kostnadsreduceringar:
x

Förändrad lagstiftning för effektivare och mer hållbar masshantering.

x

Särskilt uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter gällande samverkan kring
stabila planeringsförutsättningar och effektiva processer för nya stambanor. (Se
vidare avsnitt 7.6.6)

x

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 ʹ 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 ʹ2033)
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:
x

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.

x

Utforma och teckna gemensamma avsiktsförklaringar med regioner och kommuner
avseende ny systemutformning samt inriktning, innehåll och samverkansprocesser
i kommande planläggning.

x

Genomlysa de fysiska förutsättningarna på sträckorna avseende genomförbarhet
och kostnader, samt avgränsa och verifiera utredningsområden.

I samband med det förberedande arbetet avser Trafikverket tillsammans med berörda
länsstyrelser och andra myndigheter se över hur samverkans-, planerings-, handläggnings-,
tillstånds- och prövningsprocesser kan samlas och samordnas för att säkerställa stabila
planeringsförutsättningar och effektiva processer kopplat till färdigställandet av nya
stambanor. För detta krävs ett särskilt uppdrag till länsstyrelser med flera enligt avsnitt
7.6.2.
7.6.7.

Finansiering

Genomförandet av nya stambanor är komplext att hantera inom Trafikverkets ordinarie
anslag, eftersom möjligheten att flytta medel mellan år är mycket begränsad. Eftersom nya
stambanor utgör en betydande del av det totala anslaget får även små förskjutningar i
framdrift och kostnad stora konsekvenser för möjligheten att planera och driva andra objekt
framåt. En annan finansiering, exempelvis genom lång- eller kortfristigt lån, skulle
underlätta hanteringen och samtidigt möjliggöra en snabbare utbyggnad och tidigare
realisering av nyttoeffekter som ökad kapacitet, avlastning av befintliga stambanor och ökad
tillförlitlighet i järnvägssystemet.
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7.7.

Utbyggnad av järnväg i norra Sverige

Trafikverket ska, enligt direktivet, särskilt redovisa förutsättningarna för en utbyggnad av
järnväg i norra Sverige, utöver de namngivna etapperna på Norrbotniabanan.
En viktig del i det underlag som tagits fram avseende norra Sverige är de bristanalyser som
regeringen pekade ut vid fastställelsen av den gällande planen. Trafikverket har genomfört
analyserna och rapporterna är publicerade på
Figur 31 Utpekade bristanalyser i norra Sverige.
Trafikverkets hemsida. Följande utpekade
bristanalyser berör norra Sverige (Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och
Gävleborg):
a) Narvik±Luleå, bristande kapacitet i
järnvägssystemet.68
b) Inlandsbanan, framtida funktion
(överflyttning väg till järnväg samt
omledning).69
c) Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk±
Boden/Luleå, bristande kapacitet i
järnvägssystemet.70
d) Nedre Norrland, bristande kapacitet i
järnvägssystemet ± återstående delsträckor
med kapacitetsproblem och långa restider,
såsom Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan,
Gävle±Härnösand.71
Som framgår av kartan i figur 31 är de fyra
utpekade bristanalyserna geografiskt mycket
omfattande, och tillsammans med de nybyggda respektive planerade sträckorna på
Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan utgör de huvuddelen av järnvägsnätet
i norra Sverige. Till detta kommer stråket (Stockholm) Gävle mot Jämtland, där regeringen
nyligen avsatt resurser för att möjliggöra fortsatt trafikering och nya lok och vagnar för
nattågstrafiken till och från Jämtland (och Övre Norrland).
Utöver detta har Trafikverket inom ramen för förberedelserna inför planrevideringen tagit
fram ett underlag där bland annat betydande brister för hela järnvägsnätet redovisas.72
Bristerna relaterar i första hand till de transportpolitiska målens preciseringar för
funktionsmålen.

68

Trafikverket (2021), Bristanalys Narvik-Luleå Bristande kapacitet i järnvägssystemet, förslag på
kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder: slutrapport. Publikation 2021:143.
69
Trafikverket (2020), Inlandsbanans funktion i transportsystemet. Publikation 2020:121
70
Trafikverket (2021), Slutrapport Övre Norrland, Skellefteå/Bastuträsk-Boden/Luleå: bristande
kapacitet i järnvägssystemet, förslag på kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder. Publikation
2021:144.
71
Trafikverket (2021), Slutrapport Bristanalys Nedre Norrland: Utbyggnadsstrategi och förslag till
utbyggnadsordning. Publikation 2021: 078.
72
Trafikverket (2021), Geografiska brister på systemnivå ʹ underlagsrapport till revidering av
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271.
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Den övergripande strategin bakom utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige har varit att
skapa ett kapacitetsstarkt kuststråk för persontrafiken (Ostkustbanan, Ådalsbanan,
Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan) och ett funktionellt dubbelspår för
godstrafiken med hjälp av de befintliga stambanorna (Norra stambanan och Stambanan
genom Övre Norrland) tillsammans med kuststråket. På Malmbanan är strategin att öka
kapaciteten genom att bygga ut för längre och tyngre tåg.
ERTMS infördes tidigt på Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan och är en viktig
komponent för att reducera förseningar och skapa robusthet. Efter initialt mycket stora
inkörningsproblem är det nu en betydligt lägre felfrekvens jämfört med konventionellt
styrda banor73. Därför är den fortsatta moderniseringen av signalsystemet av stor betydelse
för en utbyggnad av järnvägssystemet i norra Sverige.
Ett flertal potentiella åtgärder utöver Norrbotniabanan är analyserade i de utpekade
bristanalyserna. Bristanalyserna redovisar på detaljerad nivå brister, möjliga åtgärder och
effekter. Ett exempel på möjliga effekter för persontågstrafiken av åtgärderna som
identifierats, är de ungefärliga restider från Stockholm som indikeras i figur 32. Till höger i
figuren visas det funktionella dubbelspåret för gods med kuststråket och stambanestråket.
Åtgärderna ger också positiva effekter för den regionala persontågstrafiken som bidrar till
regionförstoring och förbättrad kompetensförsörjning.

73

https://www.trafikverket.se/contentassets/788fb97a3cf74e21a118579decf5290a/driftsuppfoljnin
gsrapport-ertms-program-arsrapport-2019.pdf
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Figur 32 Kartan till vänster visar ungefärliga restider från Stockholm efter utbyggnad enligt bristanalyserna. Kartan till
höger visar det funktionella dubbelspåret för godstrafiken som uppnås när Norrbotniabanan är färdigställd.

Det finns också aktuella skeenden som i hög grad kan komma att påverka förutsättningarna
och behoven av satsningar på järnvägen i norra Sverige, bland annat de gröna
industrisatsningar som regeringen aviserat i budgetpropositionen74. Här kan nämnas att
regeringen den 23 september 2021 gav i uppdrag till Trafikverket75 att analysera behovet av
åtgärder för väg, järnväg och sjöfart i främst Norrbottens och Västerbottens län, vilket
redovisas i särskild ordning den 30 november 2021.
Utöver Norrbotniabanan behövs sammanfattningsvis följande för att uppnå den
övergripande strategin som beskrivits ovan: förstärkning av Ostkustbanan upp till
Västeraspby, förstärkning mellan Luleå och Boden och fortsatt utbyggnad av Malmbanan för
de speciella behov som näringslivet har där. Dessutom behövs en särskild uppföljning av
effekterna av regeringens satsning på att binda samman Sverige och bidra till ett hållbart
resande genom nattåg till Jämtland och övre Norrland.76

74

Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av
större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län,
I2021/02468.
76
Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.
75
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7.8.
Objekt som bedöms medföra behov av särskilda
resurser till berörda länsstyrelser
Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket föreslå vilka investeringsobjekt som bedöms
medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser och till vilket belopp.
Regeringen gav den 24 oktober 2019 Trafikverket i uppdrag att analysera under vilka
omständigheter det finns behov av extra resurser hos länsstyrelserna med anledning av
omfattande investeringsobjekt samt föreslå och konsekvensbeskriva en långsiktigt hållbar
modell för resurshantering för sådana investeringsobjekt. Trafikverket redovisade
uppdraget den 28 maj 2020. Enligt Trafikverkets förslag ska totalkostnaden för de objekt
som kan övervägas som utgångspunkt överstiga 5 miljarder kronor. Objekten ska dessutom
vara av så komplex natur att det kommer att krävas extraordinära insatser hos den eller de
länsstyrelser som berörs. Det ska även finnas möjlighet till ersättning för objekt som
visserligen understiger beloppsgränsen, men där komplexitetskriteriet är särskilt
framträdande.
Ersättning ska, enligt Trafikverkets förslag, utgå för länsstyrelsens åligganden som följer av
krav ställda i miljöbalken kopplade till det aktuella objektet. Det betyder att en stor del av
länsstyrelsens arbete med projektet avlastas även om de arbetsinsatser som länsstyrelserna
utför som följer av åligganden enligt bland annat plan- och bygglagen och kulturmiljölagen
inte ersätts. Trafikverket föreslår att ersättningen maximalt ska kunna uppgå till 0,1 procent
av objektets beräknade totalkostnad.
För att Trafikverkets förslag ska kunna börja tillämpas krävs författningsändringar.
Regeringen har ännu inte beslutat om några sådana. Trafikverket vet därför inte hur
modellen för resurshantering slutligt kommer att se ut. Trafikverket har i sin
sammanställning nedan utgått från det förslag myndigheten redovisade i maj 2020 och
redovisningen bör alltså ses som preliminär.
De maximala ersättningsbelopp som anges i tabell 22 är preliminära och kommer att
hanteras i särskild ordning. Inga investeringsåtgärder under beloppsgränsen 5 miljarder
kronor som uppfyller komplexitetskriteriet enligt Trafikverkets förslag har identifierats.

Tabell 22 Objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser. Miljoner kronor.

Total
objektskostnad,
prisnivå 202102

Preliminärt maximalt
ersättningsbelopp

Göteborg±Borås, del av nya stambanor

43 572

44

Hässleholm±Lund, del av nya stambanor

28 070

28

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva±Skellefteå ny
järnväg

15 748

16

Norrbotniabanan Skellefteå±Luleå ny järnväg

23 269

23

Summa maximal ersättning

110
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7.9.

ERTMS och relaterade järnvägstekniska system

7.9.1.

Befintlig signalanläggning

Signalanläggningen i den svenska järnvägsinfrastrukturen behöver renoveras. Dessutom
finns behov av att standardisera och modernisera den för att effektivisera dess förvaltning
och möjliggöra en mer effektiv och robust tågdrift. En stor del av Trafikverkets signalsystem
måste bytas ut inom tjugo år till följd av uppnådd teknisk livslängd. I dagsläget har
10 procent av ställverken nått sin tekniska livslängd och redan till 2026 kommer en
betydande del av den övriga signalanläggningen att ha passerat sin tekniska livslängd. En
omfattande reinvestering är därför nödvändig för att minst upprätthålla dagens kapacitet
och tillgänglighet i järnvägssystemet samt säkra tillgången till viktiga komponenter.
Reinvesteringen är också nödvändig för att vidmakthålla och fortsatt säkra tillgången på
medarbetare med rätt kompetens, vilka i annat fall riskerar att välja mer expansiva
arbetsmarknader.
7.9.2.

ERTMS och EU

Sverige har åtagit sig att följa EU:s krav genom att signalanläggningar som inte medger
interoperabilitet successivt ska fasas ut. När det gamla signalsystemet ersätts sker det därför
samordnat med införandet av ERTMS, som är en europeisk standard för tågskyddssystem
(European Rail Traffic Management System). EU:s vision med ERTMS är att minska
järnvägens konkurrensnackdelar, i form av bristande driftskompabilitet och
interoperabilitet, gentemot andra trafikslag. Med en gemensam standard för den europeiska
järnvägen förenklas trafiken över gränserna och ett gemensamt tågskyddssystem är ett steg
på vägen mot denna vision. I förordningen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
har länderna i Europa med vissa förbehåll åtagit sig att införa ERTMS på stomnätet senast
2030. Enligt Kommissionens förordning (EU) 2016/919 om teknisk specifikation för
driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i
järnvägssystemet i Europeiska unionen, ska medlemsstaterna upprätta en nationell plan för
genomförandet av TSD. Trafikverket överlämnade sitt förslag till genomförandeplan till
regeringen i juni 2017.
7.9.3.

Införande av ERTMS i Sverige, tidplan och genomförande

Den nu uppdaterade tidplanen för införandet av ERTMS i Sverige baseras bland annat på
hanteringen av nya styrområden som uppstår när antalet ställverk i signalanläggningen
minskas från dagens 750 till ungefär 160. Ordningsföljden och takten på införandet av nya
styrområden baseras på flera faktorer. En faktor är EU-krav på införandet av ERTMS på
stomnät (2030) samt övrigt nät (2050). Ett införande av ERTMS planeras vara klart på hela
det svenska järnvägsnätet under åren 2040±2045 och det svenska stomnätet har ett
planerat införande kring år 2040.
Som en följd av ett annat EU-beslut och skärpta krav i Tyskland ökar användningen av
godsvagnar utrustade med bromsar i kompositmaterial i Sverige. Det har identifierats ett
antal risker kopplade till användningen av sådana bromsblock under nordiska
vinterförhållanden. För att hantera dessa risker finns bland annat rekommendationer om att
under sådana förhållanden framföra godståg i lägre hastighet, något som får negativ
påverkan på såväl punktlighet som kapacitet i järnvägssystemet. ERTMS hanterar denna
kapacitetspåverkan bättre än det nuvarande signalsystemet ATC (Automatic Train Control).
Därför prioriteras styrområden i de norra delarna av Sverige. Det är även i linje med
tågföretagens önskemål om att införa ERTMS från norr till söder. För att kunna
vidmakthålla ATC-anläggningen med hjälp av återanvända komponenter från styrområden
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där ERTMS införts, måste dock styrområden i södra Sverige och utanför stomnätet
prioriteras i en större utsträckning vid en tidplan med slutår 2040±2045.
Styrområdenas inbördes geografiska placering är ytterligare en faktor för att bland annat
undvika öar av styrområden med avvikande tågskyddssystem jämfört med omgivningen. Ur
ett trafiksäkerhetsperspektiv bedöms ERTMS-öar (som uppstår i inledningen av ERTMSinförandet) vara mindre kritiska än ATC-öar (som uppstår i slutet av ERTMS-införandet).
Införandet av ERTMS får inte leda till alltför stora inskränkningar av järnvägens
tillgänglighet under byggskedet eller mellan olika byggetapper. Ur ett kapacitetsperspektiv
beaktar således ordningen och takten på införandet av nya styrområden även
framkomlighet, nya eller befintliga omledningsvägar samt effekter av andra planerade
kapacitetsinskränkande investerings- och underhållsåtgärder. Trafikverket bedömer att
fordon efter 2029 måste vara utrustade med ERTMS ombordutrustning för att kunna
trafikera den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar. En tydlig och fastställd plan
efterfrågas av järnvägsföretagen, för att dessa ska hinna vidta de åtgärder som krävs för att
fortsatt bedriva tågtrafik. En sådan plan redovisas i regeringsuppdraget relaterat till
införandet av ERTMS.77
7.9.4.

Kostnader för införande av ERTMS och finansiering

Trafikverkets kostnadsberäkningar för införandet av ERTMS i svensk järnväg omfattar
endast införande i signalsystemets markanläggning. Genomförda kostnadsberäkningar
baseras på nya arbetssätt och tekniklösningar. Maximal kostnadseffektivitet med tiotals
procents reduktion från dagens nivå uppnås 2028 och får effekt på alla styrområden som tas
i bruk från 2032 och framåt. Genomförda förändringar av tekniska regelverk ingår och
beräknas ge några enstaka procents kostnadsreduktion.
En viktig faktor vid införandet av ERTMS är att många transportföretag, och särskilt
godstransportföretag idag har svårt att ekonomiskt motivera och finansiera prototyper föroch serieinstallationer av den utrustning som ERTMS kräver. Det finns en möjlighet att söka
EU-bidrag (CEF) för bland annat detta syfte, och Trafikverket har åtagit sig att koordinera
sådana ansökningar. Det finns dock ingen garanti för att EU beviljar bidrag. Ansökta belopp
kan också reduceras och då riskerar åtgärden att utebli. Det innebär att genomförandet av
statens åtagande att införa ERTMS försvåras. Trafikverket föreslår därför ånyo att det bör
utredas om det är möjligt för staten att medfinansiera ombordutrustning för ERTMS i fall
där EU-bidrag har sökts men inte beviljats eller endast beviljats till någon del.
Ytterligare ett motiv till statlig medfinansiering av ombordutrustning är att införandet av
ERTMS medför att funktionalitet överförs från infrastruktur till fordon. Denna överflyttning
kommer även att öka i omfattning vid vidareutveckling av ERTMS, men även relaterade
teknikutvecklingar (till exempel från nuvarande GSM-R till FRMCS (Future Railway Mobile
Communication System). Det finns också ett stort antal fordon på terminaler och
godsbangårdar samt arbetsfordon som är nödvändiga för järnvägssystemets funktion, men
som har materiella värden som understiger kostnaden för en fordonskonvertering.
Ovanstående beskrivning tyder på att den nuvarande hanteringen är otillräcklig och att den
principiella frågan om statlig medfinansiering av ombordutrustning måste lösas på kort sikt,
men i än högre grad för att säkra framtida teknikutveckling och det svenska
järnvägssystemets funktionalitet och konkurrenskraft i ett europeiskt perspektiv. En
utebliven medfinansiering (eller motsvarande lösning) medför antingen en
77

Trafikverket (2021), Analys och kvalitetssäkring av införandet av ERTMS i det svenska
järnvägssystemet ʹ Slutredovisning. Publikation 2021:243.
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strukturrationalisering inom branschen, med utslagning av mindre aktörer, eller ett
järnvägssystem som inte fullt ut tar tillvara den digitala utvecklingens möjligheter.
7.9.5.

Järnvägstekniska system relaterade till ERTMS

I och med det tekniska, geografiska och tidsmässiga beroendet mellan olika system i
infrastrukturen och i fordon är det viktigt med en långsiktighet och stabilitet i planeringen
för ERTMS. Det är också viktigt eftersom flera av järnvägssystemets aktörer har långa
ledtider samt att stora investeringar och resursbehov i samband med införandet av ERTMS
måste samordnas. Ett exempel är fiber (opto 2.0) där den nuvarande omfattningen måste
utökas till hela järnvägsnätet. Ett annat exempel är radionätet (GSM-R) som måste
kompletteras och förberedas för konvertering till FRMCS.
En finansiering av vidareutvecklingen av ERTMS är nödvändig för att Trafikverket ska
kunna ta steget till nya TSD:er och realisera den aktuella införandeplanen.
Vidareutvecklingen är också nödvändig för att sänka de framtida kostnaderna för att införa
och vidmakthålla ERTMS.
7.9.6.

Införande av ERTMS i andra länder i EU

Införandet av ERTMS ska vara genomfört i Europa på stomnätet 2030 och övrigt nät 2050.
Enligt de senaste införandeplanerna skiljer sig tidpunkterna för införande åt mellan olika
länder. Danmark avser att införa ERTMS i den västra delen 2027 och på hela järnvägsnätet
till 2030. Norge planerar att införa ERTMS på sitt stomnät till 2025 och hela nätet till 2034.
Finland planerar att stomnätet ska vara utrustat med ERTMS till 2035 och hela nätet till
2040. Italien och Österrike planerar att införa ERTMS på stomnätet till 2030, där Italien
planerar att ha infört ERTMS på hela järnvägsnätet till 2036. Tyskland planerar att införa
ERTMS på strax över 40 procent av stomnätet till 2030, med möjlighet att trafikera mellan
Danmark och Österrike. Införandet på hela det tyska stomnätet är planerat till 2035.
Nederländerna inför ERTMS i etapper där hela järnvägssektorn steg för steg går över till det
nya systemet. Fram till 2031 kommer Nederländerna att utbilda mer än 15 000 personer,
den rullande materielen kommer att konverteras samt sju spåravsnitt och de norra banorna
kommer att få ERTMS. Från 2050 kommer ERTMS att vara standardsäkerhetssystemet i
hela Nederländerna.
Enligt Sveriges motsvarande planer ska ERTMS vara infört på hela stomnätet till 2035. I
ovan nämnda regeringsuppdrag föreslår Trafikverket emellertid att införandet på stomnätet
ska vara klart under 2040 och hela nätet därefter. Även om Sverige och grannländerna
samordnar sitt införande av ERTMS vid gränsövergångarna planerar Norge och Danmark
att vara klara tidigare på nationell nivå. Detta visar sammanfattningsvis att Sverige varken
är först eller sist med införandet av ERTMS.
7.9.7.

Konsekvenser av ett försenat införande av ERTMS

Det finns inga realistiska alternativ till att införa tågskyddssystemet ERTMS. Att bibehålla
och reinvestera i ATC är inte kostnadseffektivt, det gäller både ur ett investerings- och
underhållsperspektiv, men framför allt ur ett framtidsperspektiv. Redan idag är det billigare
att bygga med ERTMS än med ATC och denna skillnad kommer troligtvis att öka med tiden.
En anledning till detta är att ERTMS har färre komponenter i anläggningen än vad ATC har.
Det bidrar även till att ERTMS har lägre förvaltningskostnader. Därmed genererar ERTMS
lägre livscykelkostnader än ATC ur ett infrastrukturperspektiv. Samtidigt finns det en
underhållsskuld i järnvägsinfrastrukturen där befintlig signalanläggning måste bytas ut. Alla
ATC-system måste i någon form byggas om eller bytas ut vid en konvertering till ERTMS.
Det innebär att en extra ATC-åtgärd kan göra att kostnaden för ett styrområde blir
40 procent högre för att nå ett slutläge med ERTMS. Det finns ungefär 160 styrområden i
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Sverige som berörs. Ett utdraget införande av ERTMS blir således dyrare ur ett
livscykelperspektiv för signalsystemet, även om ERTMS förväntas bli allt billigare över tid.
Den då kvarvarande ATC-anläggningen måste underhållas en längre tid till en högre
kostnad och ett antal fördyrande ATC-mellansteg måste användas för att möta
reinvesteringsbehovet. Samtidigt minskar signalanläggningens robusthet och risken för
trafikstörningar ökar eftersom det är en ökande brist på både komponenter och
kompetenser relaterade till ATC.
En annan nackdel med att dra ut på införandet av ERTMS är att det ger förbättrade
förutsättningar för många andra åtgärder i anläggningen, exempelvis kapacitetsökning.
Samtidigt blir det mindre möjligheter att genomföra nya åtgärder i kommande nationella
planer, eftersom ERTMS-relaterade åtgärder som ersatts med kostsamma extra ATCåtgärder under innevarande nationella plan endast skjutits på framtiden. Dock måste de
genomföras förr eller senare för att uppfylla regelkrav och för att minska underhållsskulden.
Vissa planerade åtgärder får enligt lagkrav endast genomföras med ERTMS och ett utdraget
införande skulle bidra till fler ERTMS-öar under en längre tid, vilket påverkar trafiken
negativt. Kortsiktigt är det, för järnvägsföretag med endast nationell trafik, ekonomiskt
fördelaktigt att fortsätta med ATC. För järnvägsföretag med gränsöverskridande trafik är det
ogynnsamt eftersom dessa fordon måste utrustas för både ERTMS och ATC.
ATC-systemet kommer med sin begränsade funktionalitet och utvecklingspotential inte att
ge stöd åt flera av de smarta digitala lösningar som idag växer fram i allt snabbare takt. Det
beror på att dagens mjukvara inte medger funktioner som förväntas behövas i framtidens
signalsystem. På sikt kommer det att innebära ökade kostnader för att hålla
järnvägssystemet konkurrenskraftigt gentemot andra trafikslag.
Samtidigt kommer vissa delar av järnvägssystemet att nå gränserna för det kapacitetsuttag
som är möjligt med ett signalsystem som ATC. Enligt gällande regelverk för ATC är största
tillåtna hastighet 200 km/tim, vilket gör att kapacitetshöjande åtgärder i befintlig
anläggning som baseras på högre hastigheter än denna inte är möjlig, till exempel på
Västkustbanan och Botniabanan. Nya banor med högre hastighet än 200 km/tim är inte
heller möjliga att bygga med ATC.

7.10.

Länsplaner för regional transportinfrastruktur

Länsplaner för regional transportinfrastruktur upprättas av regionerna och Gotlands
kommun. Länsplanerna domineras av åtgärder på statliga vägar som inte ingår i
stamvägnätet men kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i nationell plan,
medfinansiering av regionala kollektivtrafikanläggningar med mera, och bidrag till
kommuner som betalar ut ersättning till drift av icke statliga flygplatser. Trafikverket
ansvarar för att genomföra de åtgärder som de regionala planupprättarna fastställt i sina
länsplaner. Regeringen har för den kommande planperioden preliminärt avsatt drygt
42 miljarder kronor för investeringsåtgärder och statlig medfinansiering av regionala vägar,
som inte ingår i det nationella stamvägnätet. Regeringen har vidare, i direktivet för
åtgärdsplaneringen 2022±2033, fördelat det avsatta beloppet per län. Respektive läns
genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska dock justeras i förhållande till verkligt utfall
av upparbetade medel för planperioden 2018±2029 vid utgången av 2021. De länsvisa
planerna ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2022. Den slutliga
fördelningen av ramar mellan den nationella planen och länsplanerna kommer att fastställas
av regeringen genom beslut i nationell plan.
Regeringen gjorde i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur ± hållbara
investeringar i hela Sverige, bedömningen att beloppsgränsen för namngivna objekt i
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länsplaner borde höjas från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Länsplanerna ska
således redovisa de objekt som beräknas ha en total kostnad på minst 50 miljoner kronor.
Som framgår i avsnitt 7.1 föreslår Trafikverket att potter avsätts för dels ökad och säker
cykling, dels mittseparering och mitträffling.

7.11.

Övrig verksamhet inom utvecklingsanslaget

I detta kapitel beskrivs de övriga verksamheter och investeringar som finansieras från
utvecklingsmedlen.
7.11.1.

Planering, stöd och myndighetsutövning

Trafikverket föreslår att totalt 17 miljarder kronor avsätts för planering, stöd och
myndighetsutövning.
I planering, stöd och myndighetsutövning ingår bland annat kostnader för arbete med kortoch långsiktig planering av transportsystemet. Exempel på sådant arbete är framtagande av
planeringsunderlag, planering och uppföljning av transportsystemets utveckling, medverkan
i samhällsplanering regionalt och kommunalt samt tillhandahållande av expertstöd i olika
funktioner för övrig samhällsplanering. Vid åtgärdsvalsstudierna använder Trafikverket
fyrstegsprincipen som stöd för att lösa behov av brister i transportsystemet. En viss del av
kostnaderna kopplat till steg 1- och steg 2-åtgärder finansieras också genom denna
anslagspost; det kan exempelvis gälla arbete med samverkan, hastighetsgränser,
lokaliseringsfrågor, markanvändning och vägvisning. Inom anslaget finansieras också
informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder, vilka beskrivs mer utförligt i kapitel 4.
Ökade investeringsvolymer medför ökad omfattning av åtgärdsvalsstudier, planering och
uppföljning av åtgärder, samhällsplanering, utredningar och bristanalyser. Detta behov av
planering behöver ske ett till två år innan volymökningarna i genomförandeskedet. När
projekten sedan har nått projekterings- och genomförandefas uppstår ett ökat behov av
styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder. Under planperioden ser
Trafikverket att det är främst för styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder
som behoven ökar.
Inom anslagsposten finansieras även teknikutveckling som sker för att utveckla nya
produkter eller metoder som löpande ska användas vid investeringar och reinvestering och
som inte direkt går att koppla till ett enskilt investeringsprojekt. I det föreslagna beloppet
för planering, stöd och myndighetsutövning har Trafikverket räknat med ett ökat behov för
teknikutveckling, främst kopplat till järnvägsanläggningen, på drygt 1 miljard kronor.
7.11.2.

Bidrag till Öresundsbrokonsortiet och Inlandsbanan AB

Bidrag till Inlandsbanan avser statens bidrag till Inlandsbanan AB (IBAB) för driften och
beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet avser
järnvägsdriften för Öresundsbron och beräknas uppgå till 4,5 miljarder kronor. Båda
bidragen regleras genom avtal mellan staten och IBAB respektive Öresundsbrokonsortiet.
7.11.3.

Räntor och amorteringar

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos
Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar vilka
återbetalas med anslag och beräknas uppgå till 25,7 miljarder kronor för perioden 2022±
2033. Anslagen för år 2022 beräknas uppgå till 295 miljoner kronor för väg och drygt
1,7 miljarder kronor för järnväg. I uppdraget med att ta fram nationell plan för
transportinfrastruktur 2022±2033 beaktar Trafikverket de räntesatser som lånen redan är
bundna till hos Riksgälden. Stora delar av lånen räntebinds jämnt över åren för att
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minimera ränterisken och för att uppnå en stabil räntekostnad. Vid nyupplåning använder
Trafikverket de räntesatser som Konjunkturinstitutet78 tar fram i sin prognos samt en
säkerhetsmarginal för oväntade räntehöjningar. Trafikverkets beräknade ränteantagande i
nationell plan för transportinfrastruktur 2022±2033 är enligt följande: år 2022:
1,60 procent, år 2023: 1,85 procent, år 2024: 2,05 procent, år 2025: 2,25 procent, år 2026:
2,93 procent, år 2027: 3,07 procent, år 2028: 3,18 procent och åren 2029±2033:
3,45 procent som är den teoretiska långsiktiga jämviktsräntan.
7.11.4.

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Enligt regeringens uppdrag ska den nationella planen omfatta driftbidrag till icke statliga
flygplatser. Utöver detta disponerar Trafikverket medel för att täcka kostnader för vissa
flygtrafiktjänster, samt utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga funktioner
på vissa flygplatser. För planperioden har drygt 1 miljard kronor avsatts för dessa ändamål.
Dessa medel ingår i utvecklingsramen för nationell plan, men inte i ramanslaget enligt
Trafikverkets regleringsbrev79.
Bestämmelser om driftbidrag finns i förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga
flygplatser.
Enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket ska myndigheten genom
överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av
flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap, för att samhällsviktiga
transporter ska kunna utföras.

7.12.

Förslag på utpekade brister för fortsatt utredning

Vissa större brister i transportsystemets funktion saknar färdiga åtgärdsförslag men där
preliminära bedömningar ändå pekar på att kostnaderna för att åtgärda bristerna kan
komma att överstiga 1 miljard kronor. Trafikverket använder i dessa situationer begreppet
utpekad brist för att uppmärksamma regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva
hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan. I samband med
fastställelsebeslutet 2018 fick Trafikverket i uppdrag att utreda sexton så kallade brister i
syfte att de skulle vara så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och
planrevidering.
Svenska och danska regeringen gav därutöver Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafikbygge- og boligstyrelsen i uppdrag att genomföra en strategisk analys för att förbättra
kunskapsläget kring en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
De bristanalyser som sedan dess genomförts har genererat kunskap om en stor mängd
åtgärder som bedöms vara prioriterade. Dessa finns redovisade på Trafikverkets
webbplats80. Planeringsförutsättningarna för åren 2022±2033 har inte medgett att några
åtgärder från bristanalyserna, annat än undantagsvis, har kunnat inrymmas under
planperioden. För flera av dem kommer tills vidare fördjupade utredningar att göras av
Trafikverket för att ytterligare belysa och värdera åtgärder inför kommande
planrevideringar. I den del som omfattar en ny fast förbindelse över Öresund mellan
Helsingborg och Helsingör har analysen resulterat i bland annat olika utformningsförslag,
78

Trafikverket har haft diskussion med Konjunkturinstitutet kring vilken säkerhetsmarginal som ska
användas för oväntade räntehöjningar.
79
Trafikverkets regleringsbrev 2021, anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.
80
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-avinfrastruktur/nationell-plan/nationell-plan-202220332037/ovriga-underlag-forslag-till-nationellplan-202220332037/
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kostnadsberäkningar, trafikprognoser samt samhällsekonomiska och finansiella analyser i
enlighet med svensk och dansk metodik.
Trafikverket föreslår i detta planförslag följande utpekade brister:
x

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.

x

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.

x

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.

x

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.

x

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:
x

exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder som påverkar efterfrågan på
transporter eller som effektiviserar användningen av befintligt transportsystem

x

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.

x

exempel på trimnings- och miljöåtgärder

x

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.

x

namngivna reinvesteringar i befintlig infrastruktur, till exempel broar och
järnvägsspår

x

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
x

namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor på det statliga
stamvägnätet, det statliga järnvägsnätet samt slussar och farleder, och

x

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 ʹ underlagsrapport till revidering av
nationell plan 2018ʹ2029. Publikation 2020:271.
82
Trafikverket (2021), Namngivna investeringar ʹ Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022ʹ2033.
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Figur 33 Namngivna investeringar och reinvesteringar i Sverige.
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8.3.

Norra Sverige

Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län.
I figur 34 nedan visas en karta över norra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 23±26 nedan.
Figur 34 Åtgärder i norra Sverige.
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8.3.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I samhällsplaneringen sker en ständigt pågående dialog med kommuner som är i skeden av
befolkningsminskning, utveckling och stadsomvandling. På strategisk nivå sker en dialog
med bland annat näringslivet, i syfte att trimma systemet och hitta smarta lösningar för
ökad tillgänglighet och effektivitet. Exempel på aktörer som Trafikverket har en hög grad av
samverkan med är turistnäringen, rennäringen, sjöfarten, akademin, skogsnäringen,
gruvnäringen, Trafikverkets råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (RTAF), kollektivtrafikaktörer samt intressenter i Finland, Norge och
Ryssland. Exempel på åtgärder är synkroniserade tidtabeller mellan buss och nattåg, höjd
nivå på vinterdrift av väg, angöringsplatser för montering av snökedjor, ITS-lösning för
luftkvalitet, trafikering, ökad bärighet på bro och samverkan för säkrare och effektivare
lavinvarningssystem Norge±Sverige.
8.3.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 23 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.83

Tabell 23 Namngivna reinvesteringar i norra Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

Malmbanan, Boden±Harrträsk, spår- och växelbyte

B

Malmbanan, Gällivare±Råtsi, spår- och växelbyte

C

Malmbanan, Boden±Murjek, Murjek±Gällivare, kontaktledning

D

Pite- och Skelleftebanan, spårbyte

E

Stambanan genom Övre Norrland, Långsele±Vännäs, kontaktledning

F

Stambanan genom Övre Norrland, Vännäs±Boden S, kontaktledning

83

Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021±2024, Publikation 2021:081.

147 (224)
Page 465 of 748

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

155 (224)
Page 473 of 748

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 0lODUGDOVUnGHWRFK´(QElWWUH
VLWV´,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
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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 nyeller ombyggnad av bro.
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8.6.

Stockholmsområdet och Gotland

Regionen består av Stockholms och Gotlands län. I figur 37 nedan visas en karta över
Stockholmsområdet och Gotland där siffror och bokstäver motsvarar åtgärder i tabellerna
35±38 nedan.
Figur 37 Åtgärder i Stockholmsområdet och Gotland.
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8.6.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I det växande storstadsområdet är det inte möjligt att till fullo tillgodose efterfrågan på
framkomlighet i vägnätet. Följden är trängsel och en högre störningskänslighet med stor
samhällspåverkan. Ökande restider och restidsosäkerhet påverkar punktlighet och flera
andra leveranskvaliteter negativt. Konflikter uppstår i ambitionen att uppnå såväl mål om
god tillgänglighet som hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.
Ett bättre nyttjande av befintlig infrastruktur i kombination med andra effektiviseringar i
samverkan med andra aktörer kan bidra till förbättrad framkomlighet och tillförlitlighet för
person- och godstransporter samt ökad robusthet i transportsystemet. Det handlar bland
annat om utvecklad trafikledning och prioriterad framkomlighet för kollektivtrafik.
Trafikledning har en särskilt viktig roll i att hantera störningar. En fungerande
operatörssamverkan om trafikledning inom ramen för Trafik Stockholm är en förutsättning
för att minimera påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Trafikstyrning har betydelse för
framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa på de högst belastade storstadsvägarna.
Utveckling av effektiva styrningsfunktioner som nyttjar vägsides-ITS (intelligenta
transportsystem) och nya digitaliseringslösningar (uppkoppling, automatisering och
elektrifiering) skapar förutsättningar för en mer effektiv användning av den befintliga och
framtida väginfrastrukturen.
I samverkan med regionala aktörer och transportsektorn, koordineras planerade
trafikpåverkande åtgärder. Detta är ett effektivt verktyg för en minimerad samhällspåverkan
vid genomförande av investeringsåtgärder och för att säkerställa och utveckla redundans i
systemet. Vid genomförande av infrastruktursatsningar sker även samverkan för att
underlätta hållbara resval.
Den av Trafikverket upphandlade färjetrafiken till och från Visby har, tillsammans med
flygförbindelserna, avgörande betydelse för Gotlands tillgänglighet. Färjan fyller viktiga
funktioner för både godstrafik och persontrafik och påverkar förutsättningarna för såväl
näringsliv som civilsamhälle. Det finns ett flertal hänsyn som behöver tas när det gäller
färjetrafikens funktioner. Färjans ankomst- och avgångstider påverkar möjligheten att resa
från och till hela ön med bil och kollektivtrafik under dygnets vakna timmar. De ger också
viktiga förutsättningar för logistikkedjor för öns näringsliv.
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8.6.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 35 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid i om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.88

Tabell 35 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden.

Exempel reinvesteringar under planperioden
A

E4, ITS Essingeleden

B

Väg 222, Skurubroarna

C

Väg 841, Stäketbron

D

Väg 263, Erikssundsbron

E

E18, länsgräns±trafikplats Jakobsberg, motorväg

8.6.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 36 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 36 Trimnings- och miljöåtgärder i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden

88

F

E18, Stocksundsbron±trafikplats Danderyds kyrka, ITS och kollektivtrafikkörfält

G

E18, trafikplats Barkarby±trafikplats Jakobsberg, trafikstyrning

H

E4, komplettering av sido- och mitträcken på stamvägnätet, exempelvis vid Kista

I

Nynäsbanan Älvsjö±Nynäshamn, plankorsningar

J

Västra stambanan, Södertälje hamn godsbangård, ombyggnad

K

Västra stambanan, Stockholm, Huddinge, signalåtgärder

L

E4/väg 584, Bornsjön, vattenskyddsåtgärder

M

E20, Nykvarns trafikplats

N

Väg 143 och väg 147, Visby, vattenskyddsåtgärder

Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021±2024, Publikation 2021:081.

163 (224)
Page 481 of 748

8.6.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 37 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer E4 Förbifart Stockholm att färdigställas tillsammans med de
kapacitetsförstärkningar i infartslederna som behövs. Arbetet med att förbereda byggstarten
för Tvärförbindelse Södertörn pågår, och de stora satsningarna inom järnväg fortsätter
mellan Tomteboda och Kallhäll. En anpassning av Stockholms central kommer också att
göras. Farleden mellan Landsort och Södertälje föreslås också få bättre kapacitet och
säkerhet.

Tabell 37 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Farled Södertälje±Landsort

2

Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan (statlig medfinansiering) (pågående)

3

E4 Förbifart Stockholm (pågående)

4

Kollektivtrafik Stockholm, tunnelbaneutbyggnad (statlig medfinansiering) (pågående)

5

Barkarby, bytespunkt med anslutning till tunnelbana (pågående)

6

Hagalund, bangårdsombyggnad

7

E4/E20, Hallunda±Vårby, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm

8

E4/E20, Södertäljebron, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm

9

E4/väg 259, Tvärförbindelse Södertörn

10

Tomteboda±Kallhäll, ökad kapacitet (pågående)

11

Stockholms central och Karlberg, funktionsanpassningar efter Citybanan (pågående)

12

Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1+2 (statlig medfinansiering, pågående)

13

E18, Danderyd±Arninge (pågående)

14

Västra stambanan, Flemingsberg±Järna, upprustning av tunnlar

15

Årstaberg±Flemingsberg, signalåtgärder optimering

16

Essingeleden, riskreducerande åtgärder, upprättande av ledverk

17

E4/E20, Tomteboda±Bredäng, ITS

18

E18, Hjulsta±Jakobsberg, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm

19

Alvik±Ulvsunda±Solna station, snabbspårväg (statlig medfinansiering, öppnat för trafik)

20

Stockholms central och Tomteboda bangård, utredning
Sverigeförhandlingen
Älvsjö±Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer
Roslagsbanan till city, förlängning och nya stationer
Stockholm, Spårväg syd, kapacitetsutökning för kollektivtrafik
Hagalund, tunnelbanestation
Stockholm, cykelobjekt
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8.6.5.
Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 38 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 38 Ytterligare namngivna objekt i Stockholmsområdet och Gotland som övervägts för planförslaget, motsvarande
en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E4, trafikplats Glädjen±trafikplats Rotebro, ITS
E4, trafikplats Häggvik±trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm
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8.7.

Västra Sverige

Regionen består av Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
I figur 38 nedan visas en karta över västra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 39±42 nedan.
Figur 38 Åtgärder i västra Sverige
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8.7.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I västra Sverige förs en dialog med regioner, kommuner och andra offentliga aktörer när det
gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samhällsplanering för integrerad trafikoch bebyggelseplanering är ett viktigt verktyg, liksom trafikslagsövergripande
störningshantering och koordinering av projekt under byggskedet, inklusive mobility
management-åtgärder. Andra exempel är samplanering av cykel och kollektivtrafik,
signalprioriteringar och tidtabellsplanering för bättre kapacitetsutnyttjande på järnvägen.
Ytterligare exempel är ITS-åtgärder, där hastighetspåminnare i tätorter ger säkrare
trafikmiljö och trafikinformationstavlor underlättar trafikledning.
8.7.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 39 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.89

Tabell 39 Namngivna reinvesteringar i västra Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

E6, Getinge±Falkenberg, motorväg (betongväg med körfält i två körriktningar)

B

Värmlandsbanan, Laxå±Kil, spår- och växelbyte

C

Västra stambanan, Alingsås±Olskroken, kontaktledning

D

Västra stambanan, Falköping±Alingsås, kontaktledning

E

Göteborg, Sävenäs rangerbangård

F

Norge/Vänerbanan, Åmål±Mellerud, spår- och växelbyte

G

Norge/Vänerbanan Åmål±Kil, kontaktledning

H

Bohusbanan, Uddevalla±Strömstad, kontaktledning

I

Älvsborgsbanan, Vänersborg, Trollhätte kanal, brobyte

89
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8.7.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 40 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 40 Trimnings- och miljöåtgärder i västra Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden

J

E45, Erikstad, Melleruds kommun, gång- och cykelväg

K

Värmlandsbanan, Kil±Charlottenberg, signalåtgärder (mellanblocksignaler)

L

E6.20, Älvsborgsbron, trafikledningsåtgärder (ITS)

M

E20, Hasslerör±Kallsjön, faunapassager

N

Viskadalsbanan, avvattningsåtgärder

O

Väg 40, Bollebygd, vattenskyddsåtgärder

P

Västkustbanan, Väröbacka, bangårdsåtgärder

Q

Västra Götaland, Värmland och Halland, stängselåtgärder vid järnväg

R

Västra stambanan, Falköping±Alingsås, stängning av plankorsningar

S

Värmlandsbanan, Edane, ny passage av järnvägen

T

Västra Götaland, Värmland och Halland, tillgänglighetsåtgärder på stationer

U

Väg 26, Skövde kommun, trafikplats Loringa

V

E45, Åmål, standard- och kapacitetshöjande åtgärder

X

Bohusbanan, Uddevalla, höjning av plattformar

Y

Bohusbanan, Strömstad±Skee±Överby, hastighetshöjning

Z

Norge/Vänerbanan, Bengtsfors kommun, ny terminal Bäckefors

8.7.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 41 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer en av de återstående delsträckorna på Västkustbanan att byggas ut med dubbelspår
i tunnel under Varberg, tillsammans med ny järnväg under Göteborg (Västlänken).
Dessutom förstärks kapaciteten i stråket Göteborg±Stockholm på Västra stambanan mellan
Göteborg och Laxå. Delsträckor på E45 tillsammans med hela E20 genom Västra Götaland
kommer att bli mötesseparerade, undantaget delsträckan genom Alingsås. Delar av
Göteborgs hamnbana byggs ut till dubbelspår, för ökad kapacitet, och farleden till Göteborgs
hamn fördjupas och breddas för ökad kapacitet och sjösäkerhet.
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Tabell 41 Namngivna investeringar i västra Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Västkustbanan, Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum (pågående)

2

Kattegattleden (pågående)

3

Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/Göta älv

4

Värmlandsbanan, Kil±Laxå, mötesstationer (pågående)

5

Värmlandsbanan, Laxå±Arvika, ökad kapacitet (pågående)

6

E20, Tollered±Alingsås, (pågående)

7

Västra stambanan, Göteborg±Skövde, kapacitetsförstärkning (pågående)

8

E20, förbi Skara (pågående)

9

E20, förbi Mariestad

10

E20, Vårgårda±Vara (pågående)

11

E20, Götene±Mariestad

12

E20, förbi Vårgårda (pågående)

13

Västkustbanan, Halmstad C/bangård

14

Västsvenska paketet, järnväg (pågående)

15

17

Västsvenska paketet, väg (pågående)
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv
(pågående)
E6.21, Göteborgs hamn/Lundbyleden (pågående)

18

E6.20, Hisingsleden, södra delen (pågående)

19

Göteborg, Olskroken, planskildhet (pågående)

20

Norge/Vänerbanan, vändspår i Älvängen

21

Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår

22

Västra stambanan, Laxå±Alingsås, högre kapacitet

23

E45, Tösse±Åmål

24

E45, Säffle±Valnäs

25

Farleden i Göteborgs hamn, kapacitetsåtgärd i farled

26

Nya stambanor Göteborg±Borås

27

Markarydsbanan, Knäred, mötesspår

28

E45, Järnvågen, med överdäckning av E45

29

Västkustbanan, Väröbacka station

30

Lund±Göteborg±Öxnered, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana

31

ERTMS, Trafikledningscentral Göteborg

16

Sverigeförhandlingen
Göteborg, spårväg Norra Älvstranden, centrala delen
Göteborg, citybuss Backa-stråket
Göteborg, citybuss Norra Älvstranden (västra delen)
Göteborg, cykelobjekt
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8.7.5.
Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 42 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 42 Ytterligare namngivna objekt i västra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen
för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej
rangordnade
E18, Valnäs±riksgränsen, etapp Bäckevarv±Årjäng, ombyggnad till 2+1
E18, Valnäs±riksgränsen, etapp Töcksfors±Bäckevarv, ombyggnad till 2+1
Väg 26, Halmstad±Oskarström, 2+1-väg
E45, Vänersborg±Mellerud, etapp Liden±Frändefors, ombyggnad 2+1
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8.8.

Södra Sverige

Regionen omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.
I figur 39 nedan visas en karta över södra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 43±46 nedan.
Figur 39 Åtgärder i södra Sverige.
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8.8.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I södra Sverige förs en gemensam och aktiv diskussion om samhällsutveckling för
infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige
där Skåne, Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län ingår.
Transportsystemet i södra Sverige är integrerat och de många stråken fyller i normalfallet
flera uppgifter. För ett effektivt utnyttjande krävs därför en god och kontinuerlig dialog med
regionala utvecklingsansvariga, godstransportråd och regionala kollektivtrafikmyndigheter.
Den goda dialogen resulterar i avstämda regionala systemanalyser, funktionellt prioriterade
stråk, trafikförsörjningsprogram och tågstrategier. Dessutom tecknas breda
överenskommelser om samverkan med de största städerna och flertalet övriga regionala
aktörer när det gäller samhällsutveckling och infrastruktur, där fortsatt inriktning och
ramverk läggs fast. Kapacitetsutnyttjandet av transportsystemet är högt i flera stråk, och
avvägningen mellan internationella, nationella, regionala och lokala anspråk innebär
utmaningar. Samverkan och diskussioner om nyttofördelning är viktiga verktyg för att
uppnå god markanvändning, god framkomlighet för näringslivets transporter, effektiv och
attraktiv kollektivtrafik samt bättre förutsättningar för gång och cykel.
8.8.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 43 planeras bli genomförda under planperioden. De kan
komma att förskjutas i tid om prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga
underhållsplan, som uppdateras årligen, finns en mer fullständig reinvesteringsplan.90

Tabell 43 Namngivna reinvesteringar i södra Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden de med en kostnad överstigande 300
miljoner kronor
A

E22, Yttre ringvägen Malmö, motorväg (betongväg)

B

E4, Ölmstad±Huskvarna, motorväg (södergående körriktning)

C

Jönköpingsbanan, Falköping±Nässjö, kontaktledning

D

Kust till kust-banan, Hillared±Hestra, spår- och växelbyte

E

Södra stambanan, Älmhult±Hässleholm, kontaktledning

F

Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping±Västervik, Bjärka-Säby±Rimforsa,
radioblockeringssystem

90

Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021ʹ2024, 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:
x

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.

x

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.

x

Namngivna investeringar är infrastrukturinvesteringar med en kostnad över
100 miljoner kronor. Effektbeskrivningen omfattar samtliga investeringar som
påbörjas under planperioden, även om de inte hinner färdigställas. Det betyder att
effektbeskrivningen omfattar 114 objekt med en total kostnad på 418 miljarder
kronor, varav 224 miljarder kronor under planperioden92. Regeringens direktiv
anger att effekterna av de tre etapperna av nya stambanor för höghastighetståg ska
redovisas separat. Effektbeskrivningen redogör därför dels för de tre
stambaneetappernas effekter (164 miljarder kronor, varav 104 miljarder kronor
under planperioden), dels för de övriga namngivna investeringar som påbörjas
under planperioden och vars effekter kunnat kvantifieras (70 objekt med en total
kostnad på 119 miljarder kronor, varav 67 miljarder kronor under planperioden).
För 41 namngivna investeringar kan inte effekterna kvantifieras utan bara beskrivas
översiktligt. Största delen av detta är ERTMS och relaterade järnvägstekniska
system som beskrivs närmare i avsnitt 7.9 (totalt drygt 61 miljarder kronor) samt
statlig medfinansiering av objekt i storstadsöverenskommelser (6 miljarder kronor
under planperioden).

92

Samlade effektbedömningar av varje enskild namngiven investering finns tillgängliga på
www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt beslutsunderlag
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Figur 40 sammanfattar vad som ingår och inte ingår i effektbeskrivningen samt på vilket
sätt.

Figur 40 Typ av effektbeskrivning av planförslagets olika delar ʹ översiktlig beskrivning, kvantifierad beskrivning, ingen
effektbeskrivning. Tårtbitarna motsvarar respektive plandels totala kostnad; för namngivna investeringar ingår även
kostnader efter planperioden.

.
De kvantifierade effektbeskrivningarna omfattar alltså enbart den svarta delen av
diagrammet93, och det ska understrykas att detta bara motsvarar omkring en fjärdedel av
planförslagets totala omfattning (medräknat investeringskostnader efter planperioden).
De kvantifierade effekterna fördelar sig enligt figur 41, uttryckt som samhällsekonomiska
nuvärden så att deras storleksordning kan jämföras, och uppdelat på effekter från järnvägs-,
sjöfarts- och väginvesteringar (inklusive gång- och cykelvägar). I följande avsnitt beskrivs
effekterna mer i detalj.

93

I praktiken är inte alla effekter möjliga att kvantifiera varför det även för den mörkgrå delen av
diagrammet kan finnas effekter eller delar av effekter som ej kvantifierats; huvuddelen av
effekterna bedöms dock vara kvantifierade.
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Figur 41 Kvantifierade nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, uppdelade på typ av nytta och trafikslag,
nuvärden i miljoner kronor. Total nettokostnad omfattar samhällsekonomisk nuvärdeskostnad för investering samt drift
och underhåll.

De klart största effekterna är förbättrad tillgänglighet för person- och godstrafik94, följt av
trafiksäkerhetseffekter. För järnvägsinvesteringar är också nyttorna för transportföretag en
betydande post. De totala nettokostnaderna i diagrammet avser den totala offentliga
nettokostnaden, alltså nuvärdet av drift- och underhållskostnader, investeringskostnader
och offentliga intäkter (skatter, subventioner, avgifter med mera).

9.1.

Övergripande transportpolitiska mål

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Planens
bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv respektive långsiktigt hållbar
transportförsörjning redovisas nedan. Hur planens effekter fördelas geografiskt och över
olika befolkningsgrupper redovisas i den kommande systemanalysen, som publiceras den 31
januari 2022.
9.1.1.

Samhällsekonomisk effektivitet

En samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning betyder dels att användningen av
transportsystemet ska vara samhällsekonomiskt effektiv, dels att de offentliga medlen till
infrastrukturens utveckling och underhåll ska användas så att samhällsnyttorna som skapas
blir så stora som möjligt i förhållande till åtgärdskostnaderna. Det är den andra delen som
står i fokus för den nationella infrastrukturplanen. Den första delen, transportsystemets
användning, styrs bland annat av skatter, regleringar och offentliga transporttjänster, vilka
inte är en del av den nationella infrastrukturplanen och därför inte behandlas här.
Anslagen till vidmakthållande av vägar och järnvägar ökades i infrastrukturpropositionen
med 13 procent respektive 25 procent. Trafikverkets analyser visar att denna ökning är
samhällsekonomiskt lönsam. Nyttorna består dels av att de totala långsiktiga underhållsoch reinvesteringskostnaderna minskar, eftersom det är långsiktigt billigare att underhålla i
tid, dels av att anläggningens status blir bättre, vilket skapar nyttor för användarna i form av
94

Tillgänglighet inkluderar bland annat restids- och reskostnadseffekter.
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minskade störningar och hastighetsnedsättningar. Trafikverkets analyser visar att det hade
varit samhällsekonomiskt effektivt att öka resurserna för vidmakthållande ytterligare. De
samhällsekonomiska beräkningarna av vidmakthållande ger en nettonuvärdeskvot (NNK)
på 0,7 för underhåll av järnväg och 2,8 för underhåll av belagd väg. Analyserna av
byggnadsverk visar att det vore samhällsekonomiskt effektivt att investera i underhåll av
byggnadsverk tidigt i planperioden för att på så sätt undvika merkostnaderna som följer av
att förskjuta underhåll av till exempel broar och tunnlar på framtiden. Analyserna av
bärighetssatsningar visar vidare att det är samhällsekonomiskt lönsamt att möjliggöra
transporter med längre och tyngre fordon på väg. Totalt har satsningen för att möjliggöra
tyngre fordon på väg en NNK på 2,5. Ett möjliggörande av längre fordon på väg skulle ha en
NNK över 10.
Nuvarande anslagsnivåer kommer inte att räcka för att upprätthålla anläggningens
nuvarande funktionalitet, och det leder också till långsiktigt ökande underhållskostnader.
Enligt analyserna som presenterades i Trafikverkets inriktningsunderlag95 skulle det
behövas ytterligare 13 procent (26 miljarder kronor) högre anslag för järnväg respektive
20 procent (50 miljarder kronor) högre anslag för väg för att upprätthålla dagens
funktionalitet.
Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet baserat på
de effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Åtgärdskostnaderna är
relativt låga och ger stora effekter. Exempelvis åtgärder som innebär hastighetshöjning och
kapacitetsökning inom järnvägsnätet ger generellt stora nyttor. Bulleråtgärder är
samhällsekonomiskt lönsamma redan vid låga trafikflöden. Trafiksäkerhetsåtgärder inom
vägsystemet är generellt mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Trafikverket bedömer att
det skulle vara samhällsekonomiskt effektivt om dessa anslag kunde ökas ytterligare.
Stambaneetappernas samhällsekonomiska lönsamhet är negativ. Nettonuvärdeskvoten
(NNK) är -0,6 (nettonuvärde -85 miljarder kronor) för Ostlänken, -0,8 (nettonuvärde
- 38 miljarder kronor) för Hässleholm±Lund och -0,8 (nettonuvärde -55 miljarder kronor)
för Göteborg±Borås. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att etapperna inte används
fullt ut förrän systemet är färdigt. Givet att de första etapperna är byggda har de
sammanbindande etapperna (från Jönköping till Linköping, Borås respektive Hässleholm)
en NNK på -0,4, det vill säga fortfarande negativt men högre än de tidigare etapperna. Totalt
sett har hela systemet en NNK -0,5 (nettonuvärde -280 miljarder kronor). För närvarande
pågår ett arbete med kostnadsreducerande åtgärder, där flera åtgärder som avsevärt
minskar investeringskostnaderna även ger viss påverkan på systemets funktion och därmed
samhällsnyttorna. Effekterna av dessa förändringar är ännu inte medtagna i de beräknade
nyttorna. Bedömningen är att förändringarna kommer göra att vissa delnyttor förändras
medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i
aktuella bedömningar.
Övriga namngivna investeringar (vars effekter kan kvantifieras96) exklusive etapperna av
de nya stambanorna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot på 0,2 och ett nettonuvärde på
32 miljarder kronor. Inklusive stambaneetapperna blir genomsnittlig NNK -0,4
(nettonuvärde -145 miljarder kronor). För järnvägsobjekten exklusive nya stambanor är
genomsnittlig NNK -0,2 (nettonuvärde -26 miljarder kronor), för vägobjekten 0,9
(nettonuvärde 47 miljarder kronor) och för sjöfartsobjekten 0,7 (nettonuvärde 11 miljarder
kronor). Spridningen i lönsamhet är stor för både väg- och järnvägsobjekt. Majoriteten av
95
96

Justerade för förändrat investeringsindex 2017ʹ2021.
Totalt 70 investeringar som har beräknade effekter.
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vägobjekten (28 av 30) är lönsamma men med varierande NNK, medan strax över hälften
av järnvägsobjekten är olönsamma, även i det fallet med stor spridning. Det finns många
mycket lönsamma objekt som inte kunnat inrymmas i planen, både väg- och järnvägsobjekt.
Den genomsnittliga NNK för de nya objekt som föreslås för en 10 procent ökad ram är 0,9
med ett nettonuvärde på 18 miljarder kronor.
Figur 42 illustrerar nytto/kostnads-effektiviteten för investeringar i respektive kandidater
utanför planförslaget.

Figur 42 Nyttor och kostnader för namngivna investeringar i planförslaget respektive utanför planförslaget. Den streckade
linjen visar samhällsekonomisk lönsamhet, det vill säga nytta/kostnad>1 vilket motsvarar NNK>0 (nyttan är större än
kostnaden).

Varje stapel är en investering, och dess totala yta är hur mycket nytta den skapar. Man bör
alltså sträva efter så stor sammanlagd yta (nytta) som möjligt. Stapelns bredd är
investeringens kostnad, det vill säga hur mycket plats den tar av det totala planutrymmet.
Den sammanlagda bredden på alla staplarna är alltså den sammanlagda kostnaden, som
inte får överstiga den tillgängliga budgeten. Höjden på varje stapel är nytto/kostnadskvoten, och som framgår av figuren så maximeras den totala nyttan givet en viss budget om
man väljer investeringar som har så hög nytto/kostnads-kvot som möjligt. Därmed får man
ett stort bidrag till den samlade nyttan (staplarnas totala yta) samtidigt som man inte tar så
mycket av den totala budgeten (den sammanlagda stapelbredden) i anspråk. Objekt som
inte når upp till den streckade linjen har lägre total nytta än kostnad, dvs NNK < 0, och är
därmed samhällsekonomiskt olönsamma enligt kalkylen.
Som synes finns många kandidater utanför planförslaget som har betydligt högre lönsamhet
än objekten i planförslaget. Det är därför svårt att hävda att medlen till namngivna
investeringar används samhällsekonomiskt effektivt, alltså så att de totala samhällsnyttorna
blir så stora som möjligt. Se också figur 43 i kapitlet om känslighetsanalyser.
Det förtjänar dock att understrykas att det även finns andra överväganden än
samhällsekonomisk effektivitet att ta hänsyn till, samt att de samhällsekonomiska
kalkylerna inte fångar alla effekter. I de samlade effektbedömningar som upprättas för varje
investering bedöms de effekter som inte fångas i kalkylen kvalitativt, och en bedömning görs
av objektens totala lönsamhet där de beräknade och de ej beräknade effekterna vägs
samman. Inga objekt i planförslaget med positiv nettonuvärdeskvot har bedömts som
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olönsamma, och inga objekt med negativ nettonuvärdeskvot har bedömts som lönsamma.
För objekt där den samhällsekonomiska kalkylens resultat ligger nära noll har lönsamheten
bedömts som osäker. Av nära 350 analyserade objekt är det färre än ett tiotal som har klart
positiv eller negativ NNK, YDUVO|QVDPKHWlQGnEHG|PVVRP´RVlNHU´'HWWDLQGLNHUDUDWWGH
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 ʹ 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
x

57 miljarder kronor för järnvägsobjekten (varav 40 miljarder kronor för
persontransporter och 18 miljarder kronor för godstransporter)

x

75 miljarder kronor för vägobjekten inklusive gång- och cykelåtgärder (varav
58 miljarder kronor för persontransporter och 17 miljarder kronor för
godstransporter)

x

19 miljarder kronor för sjöfartsobjekten (enbart godstransporter).

Till detta kommer tillgänglighetsökningar från de investeringar vars effekter inte har
kvantifierats, bland annat åtgärder för längre och tyngre tåg, signaloptimeringar,
bangårdsombyggnader och moderniserade signal- och kommunikationssystem för
järnvägen. Flera av dessa åtgärder är särskilt viktiga för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
Huvuddelen av satsningarna som görs på TEN-T-näten bidrar till tillgänglighetsmålen som
finns formulerade i TEN-T-förordningen.
Direktivet anger även att effekter på bland annat bostadsbyggande ska redovisas; dessa
kommer att redovisas mer i detalj i samband med systemanalysen, som publiceras den 31
januari 2022.
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9.3.

Klimat- och miljömål

9.3.1.

Klimatpåverkande utsläpp

Planförslaget bidrar till en liten minskning av transporternas koldioxidutsläpp. De
namngivna investeringarna påverkar vägtrafikarbetet i mycket liten grad.
Järnvägsinvesteringarna beräknas minska vägtrafikarbetet (antal fordonskilometer) med
omkring en kvarts procent, medan väginvesteringarna beräknas öka vägtrafikarbetet med
ungefär lika mycket. Totaleffekten på trafikarbetet är alltså nära noll.
Det största bidraget från investeringarna till minskade koldioxidutsläpp är elektrifiering av
banor med dieseldrift. Det finns dock en osäkerhet i antagandet kring huruvida fossila
bränslen kommer att användas eller inte, eftersom bränslen som används inom
järnvägssektorn inte omfattas av reduktionsplikten.
Effekten av trafikminskningen på koldioxidutsläppen, räknat i ton, är olika stor för olika år,
eftersom vägtrafikens koldioxidutsläpp per fordonskilometer minskar över tiden genom
elektrifierade och effektivare fordon samt en högre andel biodrivmedel, och eftersom
investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter.
Ett sätt att sammanfatta effekten på ackumulerade utsläpp över hela investeringarnas
livslängder är att uttrycka effekten som ett samhällsekonomiskt nuvärde, där
koldioxidutsläpp värderas till 7 kr/kg koldioxid. Värdet av den totala utsläppsminskningen
över hela kalkylperioden blir då 8,7 miljarder kronor. Av denna ackumulerade effekt härrör
1,7 miljarder kronor från stambaneetapperna, 5,2 miljarder kronor från övriga
järnvägsinvesteringar och 2,2 miljarder kronor från sjöfartsinvesteringar.
Väginvesteringarna ger ett negativt bidrag på 0,6 miljarder kronor. Huvuddelen av
klimateffekten från järnvägsinvesteringarna kommer från elektrifiering av ett antal
järnvägssträckor där trafiken ännu drivs med diesel. Klimateffekterna från vidmakthållande
och trimningsåtgärder (inklusive cykelpott) är försumbara.
Resultaten bekräftar den vanliga slutsatsen att infrastrukturinvesteringar har mycket små
effekter på utsläppen av växthusgaser. I avsnitt 9.6 (Känslighetsanalyser) beläggs slutsatsen
ytterligare genom en studie av hur klimateffekten förändras i hypotetiska urval av
investeringar där ännu större vikt läggs vid investeringarnas klimateffekter. I extremfallet
där man enbart bryr sig om investeringarnas klimateffekter, och inte överhuvudtaget
värderar till exempel trafiksäkerhets- eller tillgänglighetseffekter, skulle planförslagets
totala klimateffekt som mest kunna knappt fördubblas, till omkring en procent av
transportsektorns totala utsläpp (varav en stor del av effekten kommer från elektrifiering av
järnvägar ± se ovan om osäkerheten i denna beräkning).
9.3.2.

Andra miljöeffekter

Planförslaget bidrar positivt till landskapsanpassning av befintlig infrastruktur, samtidigt
som namngivna investeringar medför att ny mark tas i anspråk och att landskapet påverkas.
Namngivna investeringar i befintlig sträckning kan ofta förbättra en bristande situation,
medan investeringar i ny sträckning har negativ påverkan, till exempel genom att de skapar
barriärer och gör intrång.
Det finns en genom åren uppbyggd miljöskuld avseende landskapsanpassning som är
mycket stor. Anslaget i planen för trimnings- och miljöåtgärder bromsar något en negativ
påverkan på biologisk mångfald. Den gröna infrastrukturen stärks och barriäreffekter
minskar genom att vandringshinder undanröjs för både land- och vattenlevande djur.
Antalen viltolyckor förväntas förbli ungefär vid dagens nivå. Planförslaget bedöms motverka
en ökning av viltolyckor som annars skulle bli följden av ökat trafikarbete.
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Den stegvisa utarmningen av kulturlandskapet och kulturvärden i eller i anslutning till
infrastrukturen kommer att minska som en effekt av planförslaget. Genomförande av driftoch underhållsverksamhet inom vidmakthållande har potential att förbättra måluppfyllelse
inom flera områden, men det är osäkert i vilken utsträckning den potentialen kommer att
realiseras. På det lågtrafikerade vägnätet riskerar natur- och kulturvärden som exempelvis
artrika vägkanter, alléer, faunapassager och kulturbroar att få en försämrad standard i slutet
av planperioden till följd av ett minskat underhåll.
Det positiva bidrag som planförslaget ger, till stor del från ofta kostnadseffektiva
miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, är litet i förhållande till identifierade behov, till
exempel för biologisk mångfald, kulturmiljövärden, skydd av dricksvattenförsörjning och
hantering av förorenade områden.
Planförslaget bedöms minska vägtrafikens hälsopåverkan marginellt avseende luftkvalitet
på nationell nivå. Däremot bedöms planförslaget kunna bidra till försämrad luftkvalitet
regionalt och lokalt, främst i storstadsregionerna och i tätorter. Exponeringen av utsläpp till
följd av bostadsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor. Utvecklingen mot en renare
fordonsflotta bedöms innebära att inga eller ett fåtal statliga vägar överskrider
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 2030. Däremot kan takdirektivet för kväveoxider
bli svårt att uppnå. Emissioner, halter och exponering av slitagepartiklar (PM10) ökar till
följd av trafikutvecklingen, och riskerar att miljökvalitetsnormer överskrids. Vägtrafikens
emissioner bedöms fortsatt ha en omfattande negativ påverkan på människors hälsa.
Planförslaget bedöms ha potential att bidra till att färre personer utsätts för de högsta
buller- och vibrationsnivåerna. Vidmakthållande av befintlig infrastruktur, inklusive av
befintliga bullerskydd, är avgörande för i vilken mån potentialen kommer att realiseras.
Investeringar i cykelbanor och ökade krav på att tillgodose cykeltrafikens behov vid
nybyggnation bedöms - tillsammans med en ökning av cykelåtgärder inom trimning och
vidmakthållande samt åtgärder inom ramen för stadsmiljöavtal - ha en positiv påverkan på
aktivt resande.
Effekter på miljö och bidrag till måluppfyllelse redovisas mer ingående i rapporten
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022±2033.98

9.4.

Trafiksäkerhet

De namngivna investeringarna förbättrar trafiksäkerheten. Enligt de beräknade effekterna
ger de namngivna investeringarna en minskning med 1,999 dödsfall, 3,8 mycket allvarligt
skadade och 15 allvarligt skadade i trafiken för år 2040. De exakta effekterna varierar över
tid, dels eftersom fordonens trafiksäkerhetsegenskaper förbättras över tid, dels eftersom
investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. Effekterna kan jämföras med att
genomsnittet för åren 2017±2020 var 250 dödsfall och 4 000 allvarligt skadade, och att
etappmålet för 2030 är en halvering av antalet döda och en minskning av antalet allvarligt
skadade med en fjärdedel.
Ett sätt att sammanfatta och jämföra de ackumulerade trafiksäkerhetseffekterna över hela
investeringarnas livslängd är att uttrycka effekten som samhällsekonomiskt nuvärde. Hela
effekten från de namngivna investeringarna motsvarar ett nuvärde på 33 miljarder kronor.
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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
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Här ingår effekt från väginvesteringar.
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
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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
WULYLDOWDWWDQJHYDG´XUYDOHW´LI|UHOLJJDQGHSODQI|UVODJRPIDttar. 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
´XUYDODYLQIUDVWUXNWXUnWJlUGHU´LGHWWDSODQI|UVODJ
Icke desto mindre är frågorna om robusthet och målkonflikter principiellt viktiga. I detta
avsnitt belyses därför dessa frågoUJHQRPDWWVWXGHUDKXUHWWK\SRWHWLVNW´SODQI|UVODJ´VNXOOH
se ut med två förenklande antaganden: för det första att de samhällsekonomiska kalkylerna
fångar investeringarnas samtliga effekter rättvisande, och för det andra att det går att välja
fritt mellan de (ej pågående) investeringar som ligger i gällande plan samt de investeringar
som Trafikverket identifierat som kandidater till att läggas in i plan.
I verkligheten avgörs valet av investeringar av många andra överväganden och effekter än de
som fångas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Men genom att studera hur
investeringarnas rangordning enligt kalkylerna beror på olika antaganden och viktningar av
effekter, kan man belysa i vilken utsträckning som urvalet av investeringar är robust. Även
målkonflikter och synergier kan belysas och hur stora bidrag till olika delar av funktionsoch hänsynsmålen som är teoretiskt möjliga att uppnå genom investeringar.
9.6.1.

Investeringsurvalets känslighet för osäkerheter i effekterna

Analyserna i detta avsnitt utgår från de 179 investeringsobjekt som har beräknade effekter i
form av samhällsekonomiska kalkyler. Det är 98 järnvägsobjekt (totalt 220 miljarder
kronor), 75 vägobjekt (totalt 61 miljarder kronor) och 6 sjöfartsobjekt (totalt 17 miljarder
kronor). Av investeringarna ingår 62 i gällande plan, med en total kostnad på 99 miljarder
kronor. I analysen ingår därmed inte de investeringar som saknar kvantifierade effekter, till
exempel ERTMS. Etapperna på de nya stambanorna för höghastighetståg lämnas också
utanför analysen, eftersom de är så stora att de annars dominerar alla resultat.
Frågan är hur ett urval efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet ser ut givet samma totala
budgetram, och framför allt hur detta urval förändras om vikterna på olika effekter ändras.
Om urvalet av objekt hade gjorts efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet, givet samma
budgetram, hade 42 av de ursprungliga 62 objekten funnits kvar i planförslaget, medan 20
hade utgått och 65 andra hade lagts till. Den beräknade totalnyttan hade ökat med drygt
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40 procent, från 202 miljarder kronor till 286 miljarder kronor, se figur 43 nedan. Samtliga
typer av nyttor ökar. Störst är ökningen för trafiksäkerhetsnyttorna, som fördubblas.
Andelen av budgetramen som går till väginvesteringar ökar från en tredjedel till hälften.

Figur 43 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget respektive urval strikt efter beräknad samhällsekonomisk
lönsamhet (nuvärden, miljoner kronor).

Det strikt samhällsekonomiska urvalet av investeringar används som referens för de
fortsatta analyserna av urvalets robusthet. Frågan är hur detta urval förändras om
viktningen av olika typer av effekter ändras, jämfört med de vikter som finns i
grundkalkylen. För att undersöka detta femdubblas vikterna i tur och ordning för tre olika
effekter: godstransportnyttor, trafiksäkerhet och koldioxidutsläpp. För varje sådant
extremscenario rangordnas investeringarna återigen efter samhällsekonomisk lönsamhet,
men med en femdubblad vikt för respektive effekt, och de högst rankade objekten väljs ut
upp till samma budgetram som förut.
Att ge vissa av effekterna i grundkalkylen en större vikt kan tolkas på flera sätt, och är därför
en användbar metod för att representera flera olika osäkerheter i samma analys. Till
exempel beror de beräknade klimateffekterna på antaganden om fordonens framtida
egenskaper, vilka är osäkra. Om fordonens utsläpp av koldioxid per kilometer i verkligheten
blir dubbelt så höga jämfört med vad som antagits i kalkylerna, motsvarar det att
klimateffekternas vikt borde vara dubbelt så hög. På samma sätt kan en analys med andra
vikter på effekterna representera andra osäkerheter i prognoser och effektberäkningar som
systematiska under- eller överskattningar av olika effekter, till exempel fordonens framtida
trafiksäkerhetsegenskaper eller framtida godstransportkostnader. Analysen kan också
representera ändrade urvalskriterier i form av politiska prioriteringar ± om man till exempel
vill vikta godstransporter eller trafiksäkerhet högre än vad standardkalkylen gör.
Tabell 47Tabell 46 visar hur urvalet av investeringar inom budgetramen förändras när vissa
nyttoposter får en femdubblad vikt jämfört med ett urval utifrån strikt samhällsekonomisk
lönsamhet.
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Tabell 47 Förändring av urvalet investeringar (enligt strikt samhällsekonomisk lönsamhet) om vikten för en viss effekt
femdubblas.

Av 107 objekt i
referensurvalet
in i urvalet

Av referensurvalets
ram på 99 mdkr kr
ut ur/in i urvalet (mdkr)

14

9

8,2

Trafiksäkerhet

6

9

6,1

Utsläpp av koldioxid

1

4

5,7

)HPGXEEODGYLNWI|U«

Godstransporter

Av 107 objekt i
referensurvalet
ut ur urvalet

En femdubbling av vikten för en viss nytta är ett extremt antagande när det gäller
storleksordningen på osäkerheten i beräkningar och värderingar av effekterna i de
samhällsekonomiska kalkylerna. Trots det förändras urvalet av objekt endast måttligt. Ett
fåtal objekt byts ut i urvalet, motsvarande 6±8 procent av budgetramen. Motsvarande analys
har även gjorts där vikten för respektive effekt istället fördubblats, vilket också är en stor
förändring, men det påverkar urvalet ytterst marginellt.
Analysen kan även visa hur urvalets totala nyttor förändras när en viss effekt får en högre
vikt. Ett urval av investeringar där till exempel trafiksäkerhetseffektens vikt femdubblats
kommer förstås att innehålla fler objekt med (relativt sett) höga trafiksäkerhetsnyttor.
Därmed blir ett sådant urvals totala trafiksäkerhetseffekt större i referensurvalets, medan
övriga nyttor blir lägre. Resultaten visas i figur 44.

Figur 44 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, i ett urval strikt efter samhällsekonomisk lönsamhet, samt i
urval utifrån femdubblade vikter för godsnyttor, klimatnyttor respektive trafiksäkerhetsnyttor.

Om urvalet görs utifrån en femdubblad vikt för godseffekterna blir de totala godsnyttorna
11 procent högre i urvalet av investeringar jämfört med referensurvalet. I urvalet utifrån
femdubblad vikt för klimat är klimatnyttorna 9 procent högre, och i urval utifrån
femdubblad trafiksäkerhetsvikt är trafiksäkerhetsnyttorna 7 procent högre än i
referensurvalet. Skillnaderna i totala nyttor mellan de fyra urvalen är förvånansvärt små,
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med tanke på den tämligen extrema analysen med femdubblade vikter för gods, klimat
respektive trafiksäkerhet.
Slutsatsen av denna analys är att rangordningen av investeringar, och därmed urvalet givet
en viss budget, är robust även för mycket stora variationer i hur effekter viktas. Än mer
robusta är de uppnådda totala nyttorna, som ändras mycket måttligt trots den tämligen
extrema omviktningen.
Det intuitiva skälet till detta är att det är så stor skillnad på investeringarnas lönsamhet ± de
mest lönsamma objekten är oerhört mycket mer lönsamma än de minst lönsamma (se
stapeldiagrammet i figur 44). Det gör att även stora omviktningar av en enskild nytta inte
har så stor effekt på rangordningen.
Urvalsprincipen i analyserna ovan är givetvis en förenkling av verkligheten, eftersom den
enbart tar hänsyn till beräknad samhällsekonomisk lönsamhet och antar att man fritt kan
välja bland objekten i gällande plan och de nya kandidaterna. Men detta ger ändå en god
bild av hur olika objekts relativa kostnadseffektivitet förändras när olika typer av nyttor
viktas om.
9.6.2.
Osäkerheter i investeringskostnad, trafiktillväxt, godsprognos och
tidsvärderingar
I avsnittet ovan analyserades hur urvalet av investeringar ändrades om olika typer av
effekter fick högre vikt. Det finns även andra typer av osäkerheter i prognoser och kalkyler. I
detta avsnitt beskrivs och effekterna på investeringsurval och genomsnittlig lönsamhet av
några av dessa osäkerheter: investeringskostnad, trafiktillväxt, godstransporttillväxt samt
relativ värdering av restid i bil respektive tåg.
Investeringskostnaden har en stor påverkan på lönsamheten och därför görs en
känslighetsanalys med en högre investeringskostnad för samtliga analyserade objekt. I
känslighetsanalysen används 85 procents konfidensintervall i de successiva
kostnadskalkylerna, eller en schablonökning av kostnaden med 30 procent för de objekt där
ingen successiv kalkyl finns. Med en generellt högre investeringskostnad minskar
genomsnittlig NNK för namngivna investeringar (exklusive nya stambanor) i planförslaget
från 0,2 till 0,0 (nettonuvärde 2,8 miljarder kronor). Fyra objekt går från svagt lönsamma
till svagt olönsamma vid högre investeringskostnad. Eftersom investeringskostnaden i
känslighetsanalysen ökar i stort sett lika mycket för alla objekt ändras inte urvalet av
investeringar.
För de flesta103 objekten i planförslaget görs också känslighetsanalyser med annan
trafiktillväxt, dels 50 procent högre trafiktillväxt än i basprognosen och dels utan någon
trafiktillväxt alls jämfört med basåret 2017. Antagandena i dessa känslighetsanalyser är
ganska extrema. Som jämförelse beräknade Trafikverket i inriktningsunderlaget 2020 att
osäkerhetsintervallet för vägtrafiktillväxten med avseende på osäkra
omvärldsförutsättningar (bränslepris, befolkning osv) var 21±38 procent, jämfört med
basprognosens beräknade vägtrafiktillväxt på 27 procent till år 2040.
För sjöfartsobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 0,8104, sjunker NNK till
0,6 i känslighetsanalysen med högre investeringskostnad, nettonuvärde sjunker från cirka
11 till 9 miljarder kronor). Samtliga objekt är fortsatt lönsamma. Vid antagande om 0
procents trafiktillväxt sjunker genomsnittlig NNK till 0,1 (nettonuvärde 1 miljard kronor)
103

Känslighetsanalys med 0 procent trafiktillväxt finns för 69 av 70 och känslighetsanalys med +50
procent trafiktillväxt för 67 av 70 analyserade objekt.
104
Baserat på samtliga 4 objekt, för alla objekt finns alla känslighetsanalyser.
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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).
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Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1).
Baserat på 36 objekt.
107
Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1).
108
Baserat på 30 objekt.
109
Baserat på 28 objekt (finns ej för E22 Trafikplats Lund S och E4 Trafikplats Ljungarum,
genomgående körfält).
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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, XQGHUUXEULNHQ´8SSOlJJI|UDWWVWlUNDNRVWQDGVVW\UQLQJ
HIIHNWLYLWHWRFKSURGXNWLYLWHW´KXU7UDILNYHUNHWDYVHUIRUWVlWWDDUEHWHWPHG|NDG
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 2018ʹ2029 och plan 2022ʹ2033. Procent.

Status i plan 2018ʹ2029

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 2018ʹ2029. Procent.

Status i plan 2018ʹ2029

Status i plan
2022ʹ2033

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 2018ʹ2029 och plan 2022ʹ2033. Typ av objekt. Procent.

Status i plan 2018ʹ2029

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 ʹ 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 ʹ Underlagsrapport till
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022ʹ2033. Publikation 2021:224.
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Kostnaderna för vidmakthållande inom väg har ökat mer än den generella prisökningen.
Utöver kostnadsökningar har såväl anläggningsmassan som transportarbetet ökat.
Väganläggningen utökas och blir mer komplex och det beräknas öka behovet av
vidmakthållande med 5 miljarder kronor för den kommande 12-årsperioden. Det förändrade
vägtransportarbetet enligt Basprognos 2040, uttryckt i fordonskilometer, ger upphov till
ökade drift- och underhållskostnader på nästan 8 miljarder kronor för 12-årsperioden. Det
handlar då om merkostnader i tidsfönstret 2022±2033 jämfört med 2018±2029.
Även för vidmakthållande av järnväg ökar kostnaderna mer än den generella prisökningen.
Utöver detta påverkas ökningen av flertalet faktorer. Den större volymen av
anläggningsmassa som uppnår sin livslängd genererar den största ökningen. Förutom den
ökade volymen anläggningsmassa har även entreprenörsmarknaden och råvarupriser ökat.
Exempelvis ökade stålpriset med mer än 10 procent på fyra månader under 2021. Att en
större volym av anläggningen generellt är ålderstigen ökar också behovet av basunderhåll
men även tillgången till tider i spår för att utföra arbetet påverkar kostnadsutvecklingen.
Den prognosticerade trafikökningen bidrar också till de ökade kostnaderna men inte i lika
stor omfattning. Även nya krav påverkar. Det handlar bland annat om digitalisering av
produktionshjälpmedel, lagkrav på kvalitetsavgifter och regress för ekonomisk skada samt
ökade miljökrav för hantering av förorenade massor och bekämpning av invasiva arter.
Lägger man till detta ökade krav också inom områden som trafikledning och it-förvaltning,
där inte minst digitaliseringen innebär initiala investeringar, så finns det sammantaget
flertalet faktorer som tillsammans genererar ökade kostnader.
En potential för att motverka denna utveckling ligger i ökad produktivitet och innovation
samt effektivare tillgångsförvaltning (se även kapitel 5). Rätt använd kan den potentialen
påverka såväl kostnaderna som resultatet av insatserna, och därmed effekterna i
transportsystemet. Vilka åtgärder Trafikverket vidtar och planerar med anledning av denna
utveckling behandlas i nedanstående avsnitt.

10.2.
Pågående arbete för att utveckla kostnadsstyrning och
effektivitet
Utveckling av system, processer och rutiner pågår kontinuerligt i Trafikverkets verksamhet.
Däribland också sådant som är förknippat med styrning av kostnader och förutsättningar för
en god effektivitet och produktivitet. Detta arbete sker bland annat mot bakgrund av att
inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också nödvändig eftersom
investeringsindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i samhället. Det finns
flera områden, där Trafikverket löpande inför resultat av utvecklingen i verksamheten. Till
exempel gäller detta affärsstrategier för entreprenader och projektering, kontraktshantering
och effektiva upphandlingsunderlag, uppföljning av avtal samt rutiner för tids- och
kostnadskontroll.
Vad gäller vidmakthållande av anläggningen, fortsätter arbetet med att införa en strategi för
tillgångsförvaltning. Strategin omfattar bland annat effektiva prioriteringar som ska göras
utifrån hur kritiska tillgångarna är. Tillgångarna ska också hanteras på ett långsiktigt
hållbart sätt. Ett exempel på tillämpning av strategin är att säkerställa en grundläggande
framkomlighet och robusthet, särskilt på det lågtrafikerade vägnätet. Åtgärder som syftar till
att utveckla tillståndsmätning, underhållsstandarder och åtgärdsstrategier för
teknikområdet vägkropp är särskilt motiverade. Vägkroppen är det område som är mest
resurskrävande att vidmakthålla. På järnvägsområdet är ett annat exempel utveckling av
tillgångsstrategier för respektive delsystem inom järnväg. Detta ger förutsättningar för
prioritering av åtgärder samt en effektiv förvaltning ur ett livscykelperspektiv.
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10.3.

Fortsatt utveckling behövs

Trafikverket ansvarar för att åstadkomma en god hushållning med statens medel och en
effektiv verksamhet. Styrning och kontroll ska bygga på en ansvarsfördelning med tydligt
beslutsfattande och transparenta prioriteringar. Detta ska understödjas av välgrundade
kalkyler och en strukturerad uppföljning. Trafikverket bedömer dock att det finns ett fortsatt
behov av att utveckla och se över kostnadsstyrning, produktivitet och effektivitet i
verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar om att utveckla systematiken vad
gäller att följa upp orsaker till förändring av kostnader. Trafikverket har därför vidtagit vissa
åtgärder under arbetet med planförslaget, men har också beslutat om ett antal åtgärder som
särskilt ska prioriteras på kort sikt.
10.3.1.

Vidtagna åtgärder under planarbetet

Under arbetet med att ta fram planförslaget har Trafikverket uppdaterat många av de
kalkyler som ligger till grund för de kostnadsbedömningar som redovisas i förslaget. Denna
uppdatering resulterade i slutsatsen att en översyn av kostnader var nödvändig. Som en tidig
åtgärd med avseende på kostnadsstyrning genomfördes därför en aktivitet som syftade till
att säkerställa ambitionsnivå för och avgränsningar av åtgärder. De parametrar som ingick i
översynen avsåg omfattning av åtgärden, optimering av tekniska lösningar och utformning,
effektivt genomförande i termer av till exempel utbyggnadsordning samt effektiv
tidsplanering i syfte att uppnå kostnadsoptimering. Målet är således både att hitta möjliga
alternativ för att nå samma funktion och att hitta effektiva genomförandeformer. Resultatet
av översynen visade på flera besparingsmöjligheter som Trafikverket har genomfört i
planförslaget. Översynen har också gett viktiga erfarenheter i det fortsatta arbetet med att
utveckla kostnadsstyrningen.
Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande
åtgärder i investeringsskedet gällande de nya stambanorna. Detta arbete har tidigare
beskrivits under avsnitt 7.6.2.
10.3.2.

Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, effektivitet och produktivitet

Trafikverket har beslutat att prioritera ett antal åtgärder avseende kostnadsstyrning och
effektivitet. Prioriteringen har skett utifrån principen att en effekt av vidtagna åtgärder ska
kunna erhållas förhållandevis snabbt. Effekten ska också vara bestående. Valet av åtgärder
baseras på Trafikverkets analyser och erfarenheter från planarbetet, iakttagelser i tidigare
regeringsuppdrag samt rekommendationer från Riksrevisionen. Slutsatsen är att det finns
ett antal områden där ytterligare utveckling behövs. Trafikverket bedömer att förbättringar
inom dessa områden sammantaget kommer att innebära positiva effekter för styrningen av
kostnader och effektivitet. Utöver detta bedömer Trafikverket att det också finns potential
att öka produktiviteten inom såväl projektering som byggande och underhåll.
10.3.2.1.
Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar
De kalkylmetoder som Trafikverket tillämpar under planering och genomförande av objekt
kan utvecklas. De effekter som åtgärden syftar till handlar om att åstadkomma säkrare och
effektivare kostnadsbedömningar i ett tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under
genomförandefasen. De delåtgärder som ingår beaktar kalkylmetodik i olika faser ± från
grova kostnadsindikationer (GKI) till anläggningskostnadskalkyler (AKK). Detta inkluderar
även vidareutveckling av metoder för att hantera risk och osäkerhet i kalkylerna. Ytterligare
ett viktigt perspektiv som omfattas är kvalitetssäkring av underlag samt bättre
ingångsvärden i kalkylerna genom olika metoder för erfarenhetsåterföring. Exempelvis
kommer ett upplägg för att samla in bättre information om prisutvecklingen på
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anläggningsmarknaden att tas fram. Arbetet inom området pågår och Trafikverket planerar
att genomföra återstående delar på förhållandevis kort sikt under 2022.
10.3.2.2.
Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden
Under planering och genomförande av en åtgärd ökar kunskapen om förutsättningar och
krav stegvis. Innehåll och utformning preciseras successivt vilket också påverkar kalkylerade
kostnader och slutprodukt. Trafikverkets egna erfarenheter och analyser, men även
iakttagelser från Riksrevisionen, pekar på att styrningen av kostnader i tidiga skeden
behöver ses över. Detta omfattar bland annat att förstärka systematiken för beslut om
förändringar av innehåll och omfattning. Erfarenheter från framtagandet av planförslaget
kommer att ingå i detta arbete (se avsnitt 10.3.1). För att förbättra transparensen och
erfarenhetsåterföringen kommer arbetet också att omfatta metodiken för dokumentation av
förändringar under hela planeringsflödet. Trafikverket planerar att genomföra dessa
åtgärder under 2022.
10.3.2.3.
Arbetssätt, styrformer och affärsperspektivet
Det sker en mängd förändringar under planeringen och genomförandet av objekt.
Trafikverket utvecklar därför arbetssätt och styrformer för att hantera detta. Av vikt är också
hur arbetssätten fungerar relativt anläggningsmarknaden. Syftet med åtgärderna inom
området är att utveckla hur Trafikverket proaktivt kan hantera förändringar innan de
resulterar i konsekvenser i form av till exempel kostnadsökningar. Där en förändrad kostnad
är motiverad ska detta vara förankrat i ett tydligt beslut. Till exempel kommer
arbetsformerna för styrgrupper i stora och komplexa projekt att utvecklas (så kallade project
review boards).
Trafikverket har vidare målsättningen att stärka beredningen av förändringshantering för
tekniska krav, planeringsförutsättningar och utformningsfrågor. Resultatet ska vara en
utvecklad process för ändrings- och avstegshantering av krav samt en tydlig styrning för hur
nya krav förs in i åtgärder. Sammantaget innebär dessa åtgärder att beslut har välgrundade
underlag, där också konsekvenserna av nya eller ändrade krav framgår.
Det affärsmässiga perspektivet kommer även fortsättningsvis att vara centralt i
verksamheten. Detta gäller särskilt rollen som beställare. Arbetet bedrivs utifrån
målsättningen att olika aktörer på marknaden ska uppfatta Trafikverket som
värdeskapande, aktiva och tydliga. Viktiga delåtgärder är riskhantering och
samverkansformer. Åtgärderna inom fokusområdet kommer att genomföras under 2022.
10.3.2.4.
Produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn
Trafikverket handlar upp all projektering, byggnation och underhåll av vägar och järnvägar
av konsultbolag och entreprenadföretag. Förväntningen är att företagen tar ett stort ansvar
för utveckling av metoder, it-system och maskiner samt material för att öka produktiviteten,
eftersom det skulle öka deras konkurrenskraft. Produktivitetsförbättringen inom branschen
har dock varit betydligt sämre än inom tillverkningsindustrin. En utmaning inom
projektering, byggande och underhåll av vägar och järnvägar är att privata bolag har svårt
att överblicka om och när investeringarna i innovationer ger avkastning. Större
investeringar som krävs för att verkligen göra skillnad för produktiviteten går sällan att
räkna hem i enskilda entreprenader. De är dessutom förenade med risker eftersom
Trafikverket och andra upphandlande organisationer skulle kunna ändra detaljeringsgraden
i styrningen. Näringslivet i stort och inte minst tillverkningsindustrin har lättare att
överblicka avkastningen på tänkta investeringar, eftersom de säljer direkt till enskilda
kunder som enbart intresserar sig för lösningen och inte produktionsmetoderna.
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Trafikverkets bedömning är att det finns potential att öka produktiviteten inom såväl
projektering som byggande och underhåll genom implementering av nya tekniker inom
digitalisering, automatisering och elektrifiering. Det finns några bra exempel på att sådant
har skett. Inom vinterväghållningen har Trafikverket låtit utveckla digitala system för
prognoser, planering och uppföljning. Med indata från avancerade vägväderprognoser,
sensorer längs vägar och uppkopplade bilar kan sedan entreprenörerna vidareutveckla sin
förmåga. Exempelvis kan detta ske genom optimering av rutter, så att antalet salt- och
plogtillfällen på vägarna minskar med cirka 30 procent. Uppkopplade bilar kan även
användas för att kontrollera de funktionskrav som är ställda i kontrakten för
vinterväghållning. (Trafikverket har för närvarande avtal med Volvo och Volkswagenkoncernen).
Andra exempel på försöksstadiet är lastbilar som kommunicerar med grävmaskiner när
flaket är exakt fullt för att optimera masstransporterna. Moderna maskiner för
asfaltläggning och vältning rapporterar utförd kvalitet till entreprenörer och beställare.
Detta förbättrar entreprenörens egenkontroll och kompetens och ger bättre vägar och
järnvägar. Samtidigt ökar Trafikverkets möjligheter att ställa funktionella krav.
Takten i denna utveckling behöver dock snabbas på och breddas. Trafikverket menar att
kontrakt med funktionella krav kan vara en viktig del i att ge konsulter och entreprenörer
ökade incitament att investera i utveckling och ny teknik. Men för att detta ska bli verklighet
krävs också utveckling av kontraktsformerna. Trafikverket avser därför att i ett antal
utpekade nybyggnads- och underhållsentreprenader nyttja olika typer av
innovationsupphandlingar för att pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare
och utförare. Entreprenörer och konsulter ges i dessa utpekade entreprenader incitament att
investera i nya tekniska lösningar. Innovationsupphandlingarna kommer initialt att medföra
en viss merkostnad eftersom tekniken delvis kan vara oprövad. Dokumentation och
utvärdering av både affärsformerna, de tekniska framstegen och effekter på produktiviteten
görs i form av följeforskning.
Trafikverket identifierar också löpande vilka hinder som finns i Trafikverkets regelverk och i
lagstiftningen för att leverantörerna ska ges utrymme att introducera nya lösningar.
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11

Ekonomisk ram och finansiering

I detta kapitel sammanfattas Trafikverkets förslag till nationell plan i ekonomiska termer.
Tabell 52 visar hur planeringsramen har fördelats på olika poster. Kapitlet beskriver också
tillkommande medel utöver den anslagsfinansierade planeringsramen och vad de används
till.

11.1.

Ekonomisk ram

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till
799 miljarder kronor för perioden 2022±2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå.
165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga järnvägar, 197 miljarder
kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig
medfinansiering till enskilda vägar, och 437 miljarder kronor ska gå till utveckling av
transportsystemet.
Regeringen anger också att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och
järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från
trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden
2010±2033 i 2021 års priser.
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Tabell 52 Planeringsram åren 2022ʹ2033. Miljoner kronor.

Statlig ram för planperioden (prisnivå 202102)

Belopp

Vidmakthållande av transportsystemet
Vidmakthållande väg,
varav:

197 000

Drift och underhåll vägar

162 500

Bärighet vägar

18 200

Bidrag till enskilda vägar

14 000

Forskning och innovation inom vidmakthållande väg

2 300

Vidmakthållande järnväg,
varav:

165 000

Vidmakthållande järnväg

163 700

Forskning och innovation inom vidmakthållande järnväg
Summa Vidmakthållande av transportsystemet

1 300
362 000

Utveckling av transportsystemet
Större investeringar i nationell plan (> 100 miljoner kronor),
varav:

289 000

Nya stambanor

104 000

Övriga större investeringar järnväg

128 500

Större investeringar väg

46 000

Större investeringar sjöfart

10 500

Trimnings- och miljöåtgärder (< 100 miljoner kronor)

42 000

Stadsmiljöavtal

9 000

Regional plan

42 000

Övrig verksamhet,
varav:

28 200

Planering, stöd och myndighetsutövning

17 000

Forskning och innovation inom utveckling

4 900

Bidrag till Öresund och Inlandsbanan AB

6 300

Räntor och amorteringar

25 700

Summa Utveckling av transportsystemet

435 900

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

1 100

Summa utveckling av transportsystemet inklusive icke statliga
flygplatser

437 000

Total

799 000
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För vidmakthållande avsätts i enlighet med direktivet 197 miljarder kronor till väg och
165 miljarder kronor till järnväg under planperioden. Regeringen har i budgetpropositionen
föreslagit en extra satsning på totalt 1,75 miljarder kronor för vidmakthållande ±
750 miljoner kronor för vägunderhåll och 1 miljard kronor för järnvägsunderhåll år 2022.113
I Trafikverkets förslag till fördelning av medel för vidmakthållande ingår inte dessa medel.
Forskning och innovation är en egen anslagspost under vidmakthållande som egentligen
inte är fördelad mellan väg och järnväg. I förslaget har ramen för forskning och innovation
om vidmakthållande fördelats med utgångspunkt i de tilldelade ramarna för
vidmakthållande väg respektive järnväg i infrastrukturpropositionen. De avsatta medlen för
vidmakthållande är större i planförslaget än i den gällande planen. Användningen av medlen
för vidmakthållande beskrivs närmare i kapitel 6.
För utveckling avsätts 437 miljarder kronor under planperioden, i enlighet med direktivet. I
Trafikverkets förslag till fördelning av medel för utvecklingsanslag ingår inte extra medel för
utveckling om 500 miljoner kronor för trimnings- och miljöåtgärder och 200 miljoner
kronor för stadsmiljöavtal under 2022 som regeringen föreslog i budgetpropositionen.114
Innehållet i de olika posterna för utveckling av transportsystemet beskrivs närmare i
kapitel 7. Fördelningen av medel har i hög utsträckning styrts av prioriteringen att fullfölja
gällande plan, se avsnitt 1.6. Utökningen av medel till namngivna investeringar används i
hög utsträckning för moderniseringar av järnvägen samt kostnadseffektiva
trafiksäkerhetsinvesteringar. Förslaget innehåller också utökade medel till trimnings-och
miljöåtgärder.
Enligt direktivet ska Trafikverkets förslag till nationell plan koordineras med och beakta den
redovisning av prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd
krisberedskap som Trafikverket enligt regeringens uppdrag ska lämna senast den 30
november 2021.
Trafikverket förutsätter att anslagsposten civilt försvar inte ingår i den utvecklingsram som
myndigheten har tilldelats inför arbetet med nationell plan. Skälet är att anslagsposten civilt
försvar har bestämts i en annan beslutsprocess. Den föreslogs i den försvarspolitiska
propositionen som antogs av riksdagen, och därefter följde ett regeringsbeslut. I det skedet
beslutades hur mycket medel som samlat skulle gå till transportmyndigheterna under åren
2022±2025. Den slutliga fördelningen, det vill säga hur mycket respektive myndighet får, är
ännu inte beslutad men i regeringens budgetproposition finns förslag till fördelning för åren
2022±2024. Medlen gäller således inte hela planperioden. Sammantaget tolkar Trafikverket
detta som att anslagsposten civilt försvar ska tas från försvarsbudgeten och inte från
utvecklingsanslaget i nationell plan. En utökad verksamhet inom området civil beredskap
bör finansieras med en utökning av anslagsposten civilt försvar.
Trafikverket bedömer att det finns ett betydligt större behov av åtgärder för civil beredskap
än vad som kan finansieras via föreslagen omfattning av anslagsposten civilt försvar. Idag
finansierar Trafikverket åtgärder som bedöms bidra till området civil beredskap för i
storleksordningen 250 miljoner kronor per år med medel från vidmakthållandeanslaget i
nationell plan, vilket motsvarar 3 miljarder kronor under planperioden. Trafikverket
föreslår fortsatt finansiering från den nationella planen i motsvarande omfattning under
2022ʹ2033.

113
114

Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.
Ibid
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Försvarsmaktens behov av utvecklad infrastruktur är en viktig del när den militära
förmågan ska höjas och totalförsvaret förstärkas. För den infrastruktur som Trafikverket
förvaltar sker en dialog kring de behov av åtgärder som Försvarsmakten inkommer med.
Trafikverket bistår med utredningar för att bland annat ta fram underlag i form av lösningar
och kostnadsberäkningar för åtgärderna. Behovet av åtgärder i transportsystemet är stort
och de åtgärder som i stort sett enbart Försvarsmakten har nytta av har Trafikverket inte
möjlighet att finansiera.
Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos
Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar och
återbetalas med anslag. Trafikverket har utgått ifrån de nya nivåerna åren 2022±2028 och
för åren 2029±2033 enligt den långsiktiga jämviktsräntan.
Driftbidrag till icke statliga flygplatser beskrivs närmare i avsnitt 7.11.4.

11.2.

Tillkommande medel utöver planeringsram

Planeringsramen om 799 miljarder kronor finansieras med anslag. Utöver detta tillkommer
vissa medel. Med tillkommande medel avses huvudsakligen trängselskatter, lån,
infrastrukturavgifter, banavgifter och olika former av medfinansiering. Det bör dock
påpekas att intäktskällor som trängselskatt och infrastrukturavgifter helt och hållet är
kopplade till några investeringar som har särskild finansieringslösning (exempelvis
E4 Förbifart Stockholm och övriga investeringar inom Stockholmsöverenskommelsen,
Västsvenska paketet och Skurubron) och därför inte kan intecknas för andra behov och
brister i den nationella planen. På motsvarande sätt kan de banavgifter som anges i tabell 53
endast användas för att finansiera järnvägsunderhåll. Ytterligare information om
banavgifter finns i avsnitt 6.2.8.

Tabell 53 Tillkommande finansiering utöver planeringsram åren 2022ʹ2033. Miljoner kronor.

Tillkommande finansiering utöver planeringsram

Belopp i miljoner kronor

Banavgifter

26 900

Trängselskatteobjekt avgiftsintäkt (för produktion)

22 200

Trängselskatteobjekten lånedel (för produktion)

17 400

Infrastrukturavgift som återbetalar lån (Skurubron)

290

Medfinansiering

15 200

Summa tillkommande medel

81 990

11.2.1.

Trängselskatt och infrastrukturavgift

Trängselskatt, som har införts i Stockholm och Göteborg, ska bidra till att minska trängseln
och förbättra miljön i de båda storstäderna. Efter avdrag för drift och administration av
systemen får intäkterna användas i enlighet med de avtal som tecknats. Avtalen omfattar
åtgärdspaket där upplåning görs för att finansiera delar av genomförandet, som inte direkt
kan finansieras med trängselskatt. Därefter betalas amorteringar och räntor med intäkterna
från trängselskattesystemet. Intäkterna i Stockholm finansierar på detta sätt E4 Förbifart
Stockholm tillsammans med medel som avsatts i den nationella planen, och ytterligare ett
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tjugotal väginvesteringar i länet samt bidrag till tunnelbana enligt 2013 års
Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens storstadsavtal.
Västsvenska paketet är en likartad konstruktion, där tillskott från regionala och kommunala
parter tillsammans med intäkterna från trängselskattesystemet finansierar överenskomna
åtgärder upp till femtio procent. Paketet omfattar åtgärder i väg- och järnvägssystemet samt
gatu- och kollektivtrafikanläggningar, bland annat Marieholmsbron, Västlänken och en del
av Götaälvbron.
Investeringsbeloppet för statliga investeringar som finansieras med trängselskatt, lån och
infrastrukturavgift beräknas uppgå till 40 miljarder kronor. Finansieringen av dessa
investeringar, fördelat på finansieringskällor, framgår av tabell 54. I tabellen ingår inte
drifts- och administrationskostnader för betalsystemen eller kapitalkostnader.

Tabell 54 Finansieringskällor för investeringar som till del ska finansieras av trängselskatt och infrastrukturavgifter åren
2022ʹ2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor.

Objekt

Förbifart Stockholm
Övriga objekt i Stockholm som finansieras
med trängselskatt (inklusive tunnelbana)
Västsvenska paketet

Finansiering
med
trängselskatt, direktfinansiering

Lån som
återbetalas
med
trängselskatt

Lån som
återbetalas
med infrastrukturavgift

1 682

14 253

0

15 935

16 189

1 427

0

17 616

4 296

1 716

0

6 012

0

0

286

286

22 167

17 396

286

39 849

Skurubron
Summa

Summa

Notering: Gällande övriga objekt i Stockholm: Fördyringen av tunnelbaneutbyggnaden är inkluderad.

11.2.1.1.
Lånebehov 2022±2033
Regeringen har i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur ± hållbara
investeringar i hela Sverige föreslagit att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och
järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från
trängselskatt eller infrastrukturavgift, ska uppgå till 52 miljarder kronor i 2021 års priser för
perioden 2010±2033.
För åren 2022±2033 bedöms Trafikverkets lånebehov för vissa väg- och
järnvägsinvesteringar som finansieras med trängselskatt eller infrastrukturavgifter uppgå
till 18 miljarder kronor. Lånen tas upp via Riksgälden. Trafikverket bedömer att behovet av
lån fördelas enligt tabell 55. Lånen används för att täcka produktionskostnader och
kapitalkostnader. Lånen kommer att amorteras med framtida trängselskatter respektive
infrastrukturavgifter.
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Tabell 55 Lånebehov under planperioden 2022ʹ2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor.

Objekt

Belopp

Förbifart Stockholm samt övriga objekt i Stockholm som finansieras
med trängselskatter

15 680

Västsvenska paketet

1 716

Skurubron

286

Summa

11.2.2.

17 682

Medfinansiering

Medfinansiering innebär att en annan part, till exempel kommun eller företag, finansierar
eller delfinansierar statlig infrastruktur. Totalt beräknas 15 miljarder kronor medfinansiera
genomförande av åtgärder under åren 2022±2033. I det här sammanhanget räknas inte
finansiering från regionala planer som medfinansiering. Medfinansiering genom bidrag från
andra aktörer kan resultera i effektiva lösningar i transportsystemet och innebär ett
gemensamt ansvarstagande för finansiering och genomförande av infrastrukturobjekt. De
transportpolitiska målen ska vara utgångspunkt för prioritering av objekt oberoende av om
det förekommer medfinansiering eller inte. Medfinansiärens och samhällets nytta av
åtgärden är en viktig utgångspunkt för att medfinansieringen kommer till stånd och bör
också återspegla den andel medfinansiering som blir aktuell i det enskilda fallet. Möjlighet
till medfinansiering och samverkan (inklusive annan parts finansiering av egen
infrastruktur) kan förekomma i de fall då staten å ena sidan och kommuner och
kommersiella intressen å andra sidan möts, vad gäller utveckling av noderna i
transportsystemet och i tätbebyggda områden. Det handlar om att hitta effektiva lösningar
som tillgodoser såväl behovet av trafik som önskemål om stadsutveckling och bebyggelse.
Syftet med medfinansiering är att få ut ett högre värde av den samlade åtgärden än om var
och en av finansiärerna agerade självständigt.
I Trafikverkets förslag ingår bland annat ett antal nya investeringar som förutsätter
100 procents medfinansiering (se vidare avsnitt 7.3.4).
11.2.3.

Övriga medel

11.2.3.1.
Förskottering
Genom förskottering (lån) från kommuner, landsting eller enskilda kan byggandet av statlig
infrastruktur tidigareläggas, om åtgärderna genomförs enligt den nationella planen för
transportinfrastruktur och de regionala transportinfrastrukturplanerna. Under
planperioden förväntas medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, med
cirka 3 miljarder kronor.
11.2.3.2.
Medel från EU
Utöver medel i den ekonomiska ramen för perioden 2022±2033 kan Trafikverket få bidrag
från fonden för ett sammanhållet Europa (CEF), för projekt inom de transeuropeiska
transportnäten. Detta under förutsättning att EU anordnar bidragsutlysningar, att
Trafikverket har lämpliga projekt och att utlysningarnas kriterier kan uppfyllas av projekten.
Det är i nuläget svårt att göra en bedömning av storleken av dessa bidrag, eftersom
Trafikverket upprättar ansökningar i konkurrens med andra medlemsländers
infrastrukturförvaltare.
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Under de senaste åren har bidragen från CEF som Trafikverket kunnat tillgodoräkna sig
uppgått till mellan cirka 100 och 400 miljoner kronor per år (år 2020: 150 miljoner kronor,
år 2019: 114 miljoner kronor, år 2018: 104 miljoner kronor, år 2017: 215 miljoner kronor, år
2016: 383 miljoner kronor). Medlen har exempelvis avsett tunnelprojekten i Hallandsås,
ERTMS, dubbelspår mellan Hallsberg och Motala (sträckan Stenkumla±Dunsjö) och
Göteborgs hamnbana. Bidragen betalas ut till Riksgälden och tillförs Trafikverket genom ett
särskilt anslag. Kommande medel är avsatt för bland annat Norrbotniabanan.

11.3.

Osäkerheter i kostnader för genomförande av planen

Den nationella planen täcker en lång tidsperiod. Objekten som ingår i planen har kommit
olika långt i planering och genomförande. Ny kunskap om till exempel geologiska
förutsättningar tillkommer och omprövningar och avvägningar av innehåll i objekten
behöver göras under resans gång. Det är en viktig anledning till att innehållet i den
nationella planen normalt uppdateras vart fjärde år, och också behöver kunna omprövas om
väsentlig ny kunskap framkommit.
I beräkningen och prioriteringen av vad ramen i planen för 2022±2033 bör användas till har
uppdaterade kostnadsuppskattningar använts. Dessa kostnadsuppskattningar bör i
praktiken ses som en representation av ett intervall för kostnaden för respektive objekt,
intervall som är bredare ju tidigare i planeringen som ett objekt befinner sig. Trafikverket
arbetar med uppföljning, kostnadskontroll och kostnadsstyrning för att så väl som möjligt
kunna spegla den aktuella kunskapen om investeringsobjekten i samband med
uppdateringar av den nationella planen och inför regeringens byggstartsbeslut.
Den slutliga kostnaden för objekten kan komma att påverkas av förändrade krav, lagar och
regler och av marknadsförutsättningar såsom tillgång till olika insatsvaror och kompetens,
som inte fullt ut är kända i dag. Trafikverket ser framför sig ett ökat behov av resurser och
kompetens inom infrastrukturbranschen mot bakgrund av ökade insatser för
vidmakthållande och investeringar och pågående teknikutveckling. Redan nu upplever
många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens, detta gäller inte minst
järnvägsbranschen. Företrädare för de olika trafikslagen uppger att attraktiviteten för
branschen är relativt låg. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart
samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande
planer. Nya innovativa lösningar behövs för att möta framtidens transportbehov inom
hållbarhetens ramar. Trafikverket vill i detta sammanhang lyfta de förslag till åtgärder som
återges i underlagsrapporten om kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen.115
Behov av och krav på snabbare klimatomställning kan också komma att leda till
merkostnader. Kostnadsökningen är ökad materialkostnad för att få fossilfria material,
främst cement/betong, stål, asfalt och drivmedel. Det finns stora osäkerheter i antaganden
för merkostnader till följd av höjda reduktionskrav för utsläpp av växthusgaser i
investeringsprojekt, men bedömningen är att merkostnaden för att nå fossilfrihet är högst
för cement, följt av stål och asfalt.
Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag gjort en översyn av den
finansiella styrningen av Trafikverket, som redovisades till regeringen i sin helhet den 15
april 2021. Trafikverket har i åtgärdsplaneringen utgått från befintliga anslag, ändamål och
struktur och avvaktar eventuella beslut från regering och riksdag om justeringar som
föranleds av ESV:s uppdrag. Om ESV:s förslag i sin helhet skulle genomföras, kan det
115

Trafikverket (2021), Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen ʹ Underlagsrapport till
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022ʹ2033. 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

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033

Vidmakthållande
Väg

Hela Landet

Hela landet

Väg

Hela Landet

Hela landet

Väg

Hela Landet

Hela landet

Väg

Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Vidmakthållande större
reinvestering järnväg (>300 mnkr)

Alla

Hela landet

Forskning och innovation inom
vidmakthållande

Hela Landet

Vidmakthållande väg
Vidmakthållande större
reinvestering väg (>300 mnkr)
Vidmakthållande bärighet
Statlig medfinansiering av
enskilda vägar
Vidmakthållande järnväg

Övrig verksamhet
Väg

Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Alla

Hela Landet

Hela landet

Alla

Hela Landet

Hela landet

Luftfart

Hela Landet

Hela landet

Räntor och amortering för
investering, väg
Ränta, Avskrivning och Hyra,
järnväg
Bidrag till inlandsbanan &
Öresundskonsortiet
Planering och stöd (inkl.
myndighetsutövning)
Forskning och innovation
utveckling
Driftbidrag Icke statlig flygplatser
(1)

Övriga investeringar
Alla

2022-2033

5 599 25% 4 199

6 999

Total

362 000

362 000

388 883

388 883

149 900

149 900

149 900

149 900

12 600

12 600

12 600

12 600

18 200

18 200

18 200

18 200

14 000

14 000

14 000

14 000

134 900

134 900

161 783

161 783

28 800

28 800

28 800

28 800

3 600

3 600

3 600

3 600

54 901

54 901

54 913

54 913

3 409

3 409

3 409

3 409

22 263

22 263

22 263

22 263

6 248

6 248

6 248

6 248

17 041

17 041

17 053

17 053

4 885

4 885

4 885

4 885

1 056

1 056

1 056

1 056

51 000

51 000

54 002

54 002

Kollektivtrafiksatsning
(Stadsmiljöavtal) (2)

9 000

9 000

9 000

9 000

varav övriga investeringar (<100 mnkr)

42 000

42 000

45 002

45 002

Hela Landet

Hela landet

Alla

Hela Landet

Hela landet

Trimning / tillgänglighetsåtgärder

16 900

16 900

19 902

19 902

Alla

Hela Landet

Hela landet

Säkerhetsåtgärder

12 000

12 000

12 000

12 000

Alla

Hela Landet

Hela landet

Miljöåtgärder

13 100

13 100

13 100

13 100

42 026

42 026

51 006

51 006

39 427

39 427

48 407

48 407

264

264

264

264

55

55

55

55

878

878

878

878

957

957

957

957

59

59

59

59

290

290

290

290

34

34

34

34

62

62

62

62

289 073

620 071

371 344

784 201

-167

47 900

-151

56 136

278

4 557

278

9 239

24

15 666

31

19 247

1 789

5 552

1 789

196

1 448

196

1 448

3 878

7 598

3 878

7 674

Investeringar i regional plan
Alla

Hela Landet

Väg

Skåne

Järnväg Skåne
Järnväg Stockholm
Järnväg Stockholm

Järnväg Stockholm

Järnväg

Västra
Götaland

Väg

Västra
Götaland

Väg

Västra
Götaland

Hela landet

Regionala planer övriga
Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEXoch EL-bussar), samfinans
Malmöpendeln Lommabanan Malmö närområde
etapp 2, samfinans
Stockholms
Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana
närområde
och nya stationer, samfinans
Stockholm, Spårväg syd,
kapacitetsutökning för
kollektivtrafik, samfinans
Roslagsbanan till City,
Stockholms
förlängning och nya stationer,
närområde
samfinans
Göteborg, Spårväg BunnsboLinné (Älvstranden, centrala
delen), samf.
Göteborg, Citybuss Backastråket, samfinans
Göteborg, Citybuss Norra
Älvstranden (västra delen),
samfinans

Större investeringar i nationell plan (>100 mnkr)
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Total

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

Öppet för
trafik

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Avslutade namngivna
järnvägsobjekt med restarbete
eller utbetalningar under
planperiod

Öppet för
trafik

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Statlig medfinansiering till
regionala spårfordon

Öppet för
trafik

Väg

Hela Landet

Hela landet

Avslutade namngivna vägobjekt
med restarbete eller utbetalningar
under planperiod

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS utveckling

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Fjärrstyrning av järnväg

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Kraftförsörjning

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg,
åtgärder för långa godståg

736

758

736

758

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Nationellt tågledningssystem

412

1 764

412

1 764
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idu

NNV

Länkar
SEB

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

3 719

7 590

3 719

7 590

1 635

3 635

1 635

3 882 30% 2 717

5 046

2022-2033

Total

2022-2033

Total

idu

Länkar
SEB

NNV

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Ny optoanläggning för ökad
kapacitet i kommunikationsnät
inkl. vägklassifisering

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Teletransmissionsanläggning

05-Pågående Pågående Väg

Hela landet

Elväg, pilotsträcka

544

600

544

600

07-Ej bundna
2022-2024 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

FRMCS
(Järnvägskommunikationssystem)
tunnel

451

451

451

451 30%

316

586

07-Ej bundna
2022-2024 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

Förtätning av GSM-R
(Järnvägskommunikationssystem)

759

759

759

759 30%

531

986

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

Införande av FRMCS
(Järnvägskommunikationssystem)

2 163

4 191

2 163

4 191 30% 2 934

5 449

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för
långa godståg, etapp 1

1 173

1 194

1 173

1 205 30%

843

1 566

-

-

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för
långa godståg, etapp 2

629

629

629

629 30%

440

818

-

-

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för
långa godståg, etapp 3

284

284

284

284 30%

198

369

-

-

10-NTP nya
kandidater

2028-2033 Järnväg Hela Landet

Hela landet

712

1 198

712

1 198 30%

838

1 557

0,54

1 019

10-NTP nya
kandidater

2028-2033 Järnväg Hela Landet

Hela landet

151

961

151

961 30%

673

1 250

0,73

1 147

10-NTP nya
kandidater

Utveckling Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS vidareutveckling

3 000

7 041

3 000

8 802

-

-

E22

E22 Lösen -Jämjö

779

851

779

851

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Blekinge
namngivna

Blekinge kustbana

Blekinge kustbana, mötesspår
och hastighetshöjning (Etapp1)

66

68

133

137 30%

96

178

0,70

138

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

E22

E22 Ronneby Ö - Nättraby

509

1 039

509

1 039 15%

887

1 192

2,15

3 031

1 915

5 227

1 970

6 874

<0

-389

190

558

190

582

05-Pågående Pågående Väg

Hela Landet

Blekinge

Blekinge

Lund-Göteborg-Öxnered,
hastighetsh. 250 km/h på befintlig
bana
Stockholm-Skellefteå,
hastighetsh. 250 km/h på befintlig
bana

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

7 041 25% 5 281

SEB.pdf

(5)

Sydostlänken (Älmhult-OlofströmKarlshamn), elektrifiering och ny
bana
Uppsala-Borlänge,
hastighetshöjande åtgärder och
ökad kapacitet etapp 1

SEB.pdf

07-Ej bundna
Blekinge
2028-2033 Järnväg
namngivna
Kronoberg

Älmhult Olofström

05-Pågående Pågående Järnväg Dalarna

Dalabanan

05-Pågående Pågående Väg

Dalarna

E16

E16 Borlänge-Djurås

29

832

29

845

05-Pågående Pågående Väg

Dalarna

E45/Rv70

E45/Rv70 genom Mora steg 1-3

93

219

156

371

Rv 50

Rv 50 genom Ludvika,
Bergslagsdiagonalen

23

280

113

385

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Dalarna
namngivna

Bergslagsbanan

Borlänge-Falun, Kapacitets- och
hastighetshöjande åtgärder

170

175

170

175 30%

123

228

<0

-33

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Dalarna
namngivna

Dalabanan

Dalabanan, åtgärder för ökad
turtäthet och kortare restid

225

272

225

273 30%

191

355

3,30

1 246

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

E45

E45 Vattnäs-Trunna

378

403

378

403 20%

324

483

0,80

434

588

<0

-28

9,18

1 218

05-Pågående Pågående Väg

Dalarna

5 287 30% 3 701

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf
Dalarna

05-Pågående Pågående Järnväg Gävleborg

Ostkustbanan

Gävle hamn, järnvägsanslutning

301

517

301

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Gävleborg
namngivna

Ostkustbanan

Ostkustbanan, etapp GävleKringlan, kapacitetshöjning (5)

684

7 237

684

7 326 13% 6 390

8 263

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

E4

E4 Kongberget-Gnarp

1 504

2 103

1 504

2 103 15% 1 788

2 419

112

115

112

3 281

6 059

3 390

526

730

713

Gävleborg

(5)

07-Ej bundna
Gävleborg
2028-2033 Järnväg
namngivna
Dalarna

Godsstråket
Godsstråket, Kapacitetshöjande
genom Bergslagen åtgärder

05-Pågående Pågående Järnväg Halland

Västkustbanan

Varberg, dubbelspår (tunnel)
inklusive resecentrum

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Halland
namngivna

Västkustbanan

Halmstad C/bangård (5)

2028-2033 Järnväg Halland

Västkustbanan

Väröbacka_station

2028-2033 Järnväg Halland

Markarydsbanan

Markarydsbanan/Knäred
mötesspår

08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
10-NTP nya
kandidater

SEB.pdf

SEB.pdf

58

58

Page 533 of 748

115 30%

81

150

922 30%

645

1 198

153

153 30%

107

199

124

124 30%

87

162

6 912

SEB.pdf

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

6

69

6

E45 Rengsjön-Älvros

208

245

208

245 18%

201

289

4,44

1 314

Ånge-Östersund, Kapacitets- och
hastighetshöjande åtgärder

183

185

183

185 30%

130

241

<0

-26

Objekt

2022-2033
04-Avslut
med smärre
Öppet för trafik
Väg
reståtgärder/
kostnader

Halland Skåne Cykelled

Kattegattleden

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Jämtland

2022-2033

Total

NNV

189

SEB.pdf

2022-2024 Väg

Jönköping

Rv 40

Rv 40 Nässjö-Eksjö

339

380

339

380 10%

342

418

2,73

1 651

2025-2027 Väg

Jönköping

Rv 40

Rv 40 förbi Eksjö

280

296

311

327 15%

278

376

1,28

570

Jönköping gbg Vaggeryd

9lUQDPR±-|QN|SLQJ1lVVM|
elektrifiering o höjd hast

1 981

2 267

2 528

3 663

0,53

2 348

2028-2033 Järnväg Jönköping

2 818 30% 1 973

Jönköping

Rv 26

Rv 26 Mullsjö - Slättäng

216

232

216

232 30%

162

301

3,02

1 566

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Jönköping

E4

E4 Trafikplats Ljungarum,
genomgående körfält

673

677

803

807 12%

710

904

3,08

3 227

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Jönköping

Rv 26

Rv 26 Hedenstorp - Månseryd

102

322

102

322 12%

283

361

1,59

769

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Kalmar

E22

E22 Förbi Bergkvara

400

411

429

440 30%

308

572

0,74

466

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Kalmar

E22

E22 Gladhammar-Verkebäck

342

349

342

349 27%

254

443

1,11

515

05-Pågående Pågående Väg

Kronoberg

E4

E4 Ljungby- Toftanäs

244

1 050

244

1 050

05-Pågående Pågående Väg

Kronoberg

Rv 25

Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl
trafikplats)

139

204

139

224

06-Bundna
Namngivna

Kronoberg

Rv 25

Rv 25 Österleden i Växjö

270

303

362

395 6%

371

419

1,57

811

139

295

139

295 30%

207

384

<0

-60

(5)

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf

Södra Stambanan Alvesta, triangelspår

SEB.pdf
2028-2033 Järnväg Kronoberg

Öppet för
trafik

Väg

Norrbotten

Kust till kustbanan Räppe, ny station

37

37

102

102 30%

E10 Kiruna inklusive Lv 870

0

1

0

854

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Malmbanan,
bangårdsförlängningar m.m.

435

1 307

435

1 314

05-Pågående Pågående Väg

E4

Norrbotten

133

<0

-323

4 116

1,40

5 459

72

268

72

1 389

3 628

($YYDNNR±/DSSHDVXDQGR

594

652

594

652

E10

E10, Morjärv - Svartbyn

701

745

701

745 17%

618

871

<0

-234

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Norrbotten
namngivna

Malmbanan

Malmbanan Nattavaara
bangårdsförlängning

223

233

223

233 16%

196

270

<0

-148

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Norrbotten
namngivna

Malmbanan

Malmbanan Sikträsk
bangårdsförlängning

174

188

174

188 15%

160

215

<0

-51

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

E10

E10 Kauppinen-Kiruna
mötesseparering (5)

391

396

391

396 30%

277

514

2022-2024 Sjöfart

Norrbotten

2022-2024 Väg

Norrbotten

E10

2022-2024 Väg

Norrbotten

Norrbotten

E4 Salmis - Haparanda

72

1 358

08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist

SEB.pdf

SEB.pdf

E10

06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

SEB.pdf

SEB.pdf

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Kronoberg
namngivna
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

SEB.pdf

SEB.pdf

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

2022-2024 Väg

Länkar
SEB

SEB.pdf
E45

07-Ej bundna
Jämtland
2025-2027 Järnväg
Mittbanan
namngivna
Västernorrland
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Total

idu

763

Luleå hamn kapacitetsåtgärd
farled

268
3 681 12% 3 247

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf
2028-2033 Järnväg Norrbotten

Luleå C flytt av
Stambanan genom
personvagnsuppställning (etapp
övre Norrland
1)

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Stambanan genom Luleå C ombyggnad av
övre Norrland
personbangård (etapp 2)

88

146

111

170 30%

119

221

<0

-142

106

337

106

337 30%

236

438

<0

-127

SEB.pdf

SEB.pdf
2028-2033 Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen
Stax 32.5 ton

243

405

Page 534 of 748

243

405 30%

284

527

0,29

132

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
10-NTP nya
kandidater
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Total

2022-2033

Total

idu

Länkar
SEB

NNV

SEB.pdf
2028-2033 Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Malmbanan Svappavaara-Kiruna
Stax 32.5 ton

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan Skellefteå Luleå ny järnväg (5)

2028-2033 Järnväg Norrbotten

SgöN Sävastklinten-Norra
Stambanan genom
Sunderbyn ny mötesstation och
övre Norrland
partiellt dubbelspår

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Kiruna ny järnvägsstation, alt Väst
till nya centrum

150

250

150

3 000

23 269

3 000

250 30%

175

325

0,01

4

23 269 16% 19 546 26 992

SEB.pdf
171

286

171

1 352

286 30%

Järnväg Skåne

Godsstråket
genom Skåne

Malmö Fosieby-Trelleborg,
hastighetsanpassning (160
km/tim), mötesstation mm

86

465

86

694

Öppet för
trafik

Järnväg Skåne

Västkustbanan

Tunneln genom Hallandsås

10

11 682

10

11 682

Öppet för
trafik

Väg

E22

E22 Hurva-Vä etapp Linderöd Vä; Sätaröd-Vä och förbi
Linderöd

0

1 175

0

1 175

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Skånebanan

Åstorp-Hässleholm, 160 km/tim

11

54

11

54

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Flackarp-Arlöv, utbyggnad till
Södra Stambanan
flerspår

349

3 711

510

4 199

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Skånebanan

82

484

156

684

505

1 136

576

1 274

1 523

2 417

1 594

2 906

85

202

85

219

25

706

35

1 085

Skåne

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne
05-Pågående Pågående Järnväg Skåne
05-Pågående Pågående Väg

Skåne

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Kapacitetsåtgärder i Skåne

Lund (Högevall) - Flackarp,
Södra Stambanan
fyrspår
Ängelholm-Maria,
Västkustbanan
dubbelspårsutbyggnad ( inkl.
Romaresväg)
Superbussar i Skåne, åtgärder i
statlig infrastruktur
Godsstråket
Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och
genom Skåne och
3 och Marieholmsbanan
Marieholmsbanan

200

1 371 15% 1 165

Öppet för
trafik

06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

371

<0

-210

1 577

<0

-1 072

2022-2024 Väg

Skåne

E22

E22 Trafikplats Ideon

311

338

359

393 11%

350

436

-

-

2022-2024 Väg

Skåne

E22

E22 Trafikplats Lund S

367

393

367

393 11%

350

436

1,81

929

07-Ej bundna
2022-2024 Väg
namngivna

Skåne

E22

()MlONLQJH±*XDO|Y

504

554

504

554 12%

485

623

4,14

3 472

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Skåne

E65

E65 Svedala-Börringe

462

499

462

499 10%

447

551

1,40

1 003

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

Skånebanan

Hässleholm-Helsingborg, förlängt
mötesspår och höjd hastighet

859

862

1 039

1 043 30%

730

1 355

<0

-440

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

Södra Stambanan

Malmö godsbangård, utbyggnad
av spår 58

393

398

393

398 30%

279

518

<0

-161

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

Västkustbanan

Maria - Helsingborg C,
dubbelspår (5)

898

4 092

898

6 100

<0

-2 842

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Södra stambanan,
Kust till kustbanan
, Skånebanan,
Pågatåg Nordost
Blekingekustbana,
Markarydbanan

110

446

110

752

285

689

285

2 716

9

251

10

436

119

7 834

121

8 856

9

644

46

3 333

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

Öppet för
trafik

Järnväg

Skåne
Kronoberg

Öppet för
trafik

Järnväg Stockholm

Stockholm övrigt

Alvik-Ulvsunda-Solna station,
snabbspårväg (statlig
medfinansiering)

Öppet för
trafik

Väg

Stockholm

E18

E18 Statlig följdinvestering,
Arninge hållplats

Öppet för
trafik

Väg

Stockholm

E20

E20 Norra Länken

Öppet för
trafik

Väg

Stockholm

E4

E4 Tomteboda-Haga södra

SEB.pdf

SEB.pdf

Page 535 of 748

4 692 30% 3 284

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholm övrigt

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Mälarbanan

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholm övrigt

05-Pågående Pågående Väg

Stockholm

E18

E18 Danderyd-Arninge

05-Pågående Pågående Väg

Stockholm

E4

E4 Förbifart Stockholm

05-Pågående Pågående Väg

Stockholm

E4/E20

E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS

2022-2024 Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

2025-2027 Väg

E4/Lv 259

Årstaberg-Flemingsberg,
signalåtgärder optimering
E4/Lv 259 Tvärförbindelse
Södertörn

06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Stockholm

Barkarby bytespunkt med
anslutning till tunnelbana
Kollektivtrafik Stockholm,
tunnelbaneutbyggnad (statlig
medfinansiering)
Roslagsbanan, dubbelspår etapp
1+2 (statlig medfinsiering)
Stockholm Central och Karlberg,
funktionsanpassningar efter
Citybanan
Tomteboda-Kallhäll, ökad
kapacitet
Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan
(statlig medfinansiering)

Total

2022-2033

Total

182

218

324

459

2 764

4 924

22 991

33 649

426

510

426

3 680

241

1 036

241

1 036

13 248

23 106

15 269

25 489

210

370

429

749

67

355

67

355

883

7 385

16 838

41 668

37

103

65

236

234

274

234

275

13 338

14 613

14 331

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
idu

1,06

15 788 17% 13 104 18 472

Länkar
SEB

NNV

353

0,44 11 399

SEB.pdf
SEB.pdf

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Stockholm
namngivna

Stockholm övrigt

Hagalund, bangårdsombyggnad

192

344

192

349 30%

244

454

-

-

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Stockholm
namngivna

Västra stambanan

Västra stambanan, FlemingsbergJärna, upprustning tunnlar

194

199

194

199 30%

139

258

-

-

220

238

270

311 18%

255

367

1,03

400

2 399

2 547

2 399

-

-

580

609

580

609 19%

493

724

0,82

754

682

759

682

759 11%

675

842

2,08

3 155

262

265

262

265 30%

186

345

-

-

SEB.pdf

SEB.pdf

07-Ej bundna
2025-2027 Sjöfart
namngivna

Stockholm

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Stockholm

E4/E20

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Stockholm

E4/E20

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Stockholm

E4/E18

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Stockholm

E4

Essingeleden, riskreducerande
åtgärder upprättande av ledverk

Mälarbanan

Stockholm C och Tomteboda
bangård, kapacitet mm

08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist

SEB.pdf

511 Farled Södertälje-Landsort
E4/E20 Hallunda-Vårby,
Kapacitetsförstärkning till följd av
Förbifart Stockholm
E4/E20 Södertäljebron,
Kapacitetsförstärkning till följd av
Förbifart Stockholm
E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg,
Kapacitetsförstärkning till följd av
Förbifart Stockholm

SEB.pdf
2 547 19% 2 063

3 031

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf
Utredning Järnväg Stockholm

280

280

280 19%

2 848

4 499

2 858

4 990

228

332

-

-

05-Pågående Pågående Sjöfart

Södermanland

05-Pågående Pågående Väg

Södermanland Rv 56

Rv 56 Katrineholm - Bie

123

165

123

173

05-Pågående Pågående Väg

Södermanland Rv 56

Väg 56 Bie- St Sundby (Alberga),
Räta linjen

452

549

452

549

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Högsjö västra, förbigångsspår
namngivna

227

248

227

248 13%

216

280

0,54

210

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Katrineholm, förbigångsspår
namngivna

240

256

240

256 17%

212

300

<0

-5

06-Bundna
Namngivna

2025-2027 Järnväg Uppsala

901 Södertälje Sluss, Mälaren

280

SEB.pdf

SEB.pdf

Ostkustbanan

Uppsala, Plankorsningar

346

482

474

613 10%

550

675

<0

-599

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Uppsala
namngivna

Dalabanan

Heby Mötesspår

156

165

156

165 30%

116

215

1,80

410

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Uppsala
namngivna

Ostkustbanan

2VWNXVWEDQDQI\UVSnU 8SSVDOD±
länsgränsen Uppsala/Stockholm)

2 279

12 891

2 279

-

-

07-Ej bundna
2022-2024 Väg
namngivna

Rv 56

Rv 56 Sala - Heby 2+1

189

206

247

264 17%

1,38

600

05-Pågående Pågående Järnväg Värmland

Värmlandsbanan

/D[n±$UYLND|NDGNDSDFLWHW

404

767

404

783

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

E45

E45 Säffle - Valnäs (5)

652

688

652

689 19%

Värmlandsbanan

Kil-Laxå, mötesstationer

152

465

178

494

E4

E4 Djäkneboda-Bygdeå

6

282

6

282

Uppsala
Västmanland

Värmland

Värmland
05-Pågående Pågående Järnväg
Örebro
04-Avslut
med smärre
Öppet för
Väg
Västerbotten
reståtgärder/
trafik
kostnader

SEB.pdf
SEB.pdf

13 347 30% 9 343

17 351

(5)

SEB.pdf

Page 536 of 748

220

309

558

819

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny
järnväg
E4 Sikeå-Gumboda
mötesseparering

05-Pågående Pågående Järnväg Västerbotten

Norrbotniabanan

05-Pågående Pågående Väg

Västerbotten

E4

05-Pågående Pågående Väg

Västerbotten

E4/E12

E4/E12 Umeå

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Västerbotten
namngivna

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan (Umeå) DåvaSkellefteå ny järnväg

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Västerbotten

E4

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Västerbotten

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna
10-NTP nya
kandidater
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

2028-2033 Väg

1 018

Total

2022-2033

1 555

1 072

Total

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

293

350

293

355

2 419

145

2 696

10 250

15 467

10 283

E4 Gumboda-Grimsmark
mötesseparering

489

521

489

527 17%

437

617

E4

E4 Broänge-Daglösten
mötesseparering (5)

375

391

375

395 20%

318

473

Västerbotten

E4

E4 Daglösten-Ljusvattnet
mötesseparering (5)

325

329

325

329 30%

231

428

Västerbotten

E4

E4 förbifart Skellefteå

471

1 429

471

12

71

23

169

5

482

5

607

Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvall, resecentrum, statlig
medfinansiering

Öppet för
trafik

Väg

(6XQGVYDOO±%OnEHUJHW

Västernorrland E14

Länkar
SEB

NNV

1 689

-105

Öppet för
trafik

idu

SEB.pdf
15 748 14% 13 543 17 953

< 0 -16 627
SEB.pdf

1 429 30% 1 000

0,45

338

1 857

0,98

1 877

3 081

<0

-2 167

-

-

05-Pågående Pågående Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvalls hamn,
Tunadalsspåret, Malandstriangeln
m.m.

299

1 125

301

1 191

05-Pågående Pågående Väg

E4 Sundsvall

105

3 710

172

5 313

2 644

2 744

2 644

908

996

908

996 30%

697

1 294

67

67

122

122 30%

85

159

<0

-210

Västernorrland E4

SEB.pdf

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Västernorrland Ostkustbanan
namngivna

6XQGVYDOO&±'LQJHUVM|
dubbelspårsutbyggnad

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Västernorrland
namngivna

Sundsvall resecentrum,
tillgänglighet och plattformar m.m.

10-NTP nya
kandidater
10-NTP nya
kandidater

2028-2033 Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Ådalsbanan, Västeraspby
vändslinga

2028-2033 Väg

E14 Blåberget-Matfors

364

377

364

381 14%

327

436

1,02

550

07-Ej bundna
Västernorrland
2025-2027 Järnväg
Mittbanan
namngivna
Jämtland

Sundsvall-Ånge, kapacitets- och
hastighetshöjande åtgärder - inkl
säkerhetshöjande åtg

343

344

343

345 30%

241

448

<0

-189

05-Pågående Pågående Väg

Rv 56

Rv 56 Kvicksund-Västjädra

87

288

87

288

1 211

1 388

1 211

1 388

9

977

9

1 157

230

304

1,41

472

Västernorrland E14

Västmanland

2 744 12% 2 406

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg

Västmanland

E18

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Västra
Götaland

E20

E20 Alingsås - Vårgårda

Västra
Götaland

Göteborgs
närområde

Göteborgs hamnbana och
Marieholmsbron, ökad kapacitet
och dubbelspår över Göta älv

1 158

3 476

1 158

3 823

Västra
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Järnväg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Järnväg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
06-Bundna
Västra
2022-2024 Väg
Namngivna
Götaland
06-Bundna
Västra
2025-2027 Väg
Namngivna
Götaland
06-Bundna
Västra
2025-2027 Väg
Namngivna
Götaland

Göteborgs
närområde

Olskroken, Planskildhet

1 288

4 349

1 288

4 349

809

2 376

809

2 380

5 905

12 918

9 233

26 381

Väg

05-Pågående Pågående Järnväg
05-Pågående Pågående Järnväg

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

E18 Köping-Västjädra,
kapacitetsbrister

Öppet för
trafik

SEB.pdf

Västra stambanan, GöteborgVästra Stambanan
Skövde, kapacitetsförstärkning.
Göteborgs
Västsvenska paketet järnväg
närområde
E20

E20 Förbi Skara

-3

172

82

467

E20

E20 Förbi Vårgårda

50

94

134

280

E20

E20 Tollered-Alingsås

25

688

25

688

E20

E20 Vårgårda - Vara

649

949

649

1 209

E6

E6.20 Hisingsleden, Södra delen

580

972

664

1 176

E6

E6.21 Göteborgs
hamn/Lundbyleden

1 120

1 576

1 936

2 501

Göteborgs
närområde

Västsvenska paketet väg

2 966

8 746

6 048

16 197

E45

E45 Tösse-Åmål

258

266

258

E20

E20 Förbi Mariestad

1 785

1 866

1 811

1 892 11% 1 684

2 100

0,32

834

E20

E20 Götene - Mariestad

522

587

1 309

1 373 17% 1 140

1 607

0,39

790
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

1 528

1 610

1 528

1 610 16% 1 354

1 866

1 077

1 103

2 180

2 207 20% 1 765

2 648

0,62

1 793

198

200

198

200 30%

140

260

4,74

1 316

490

796

490

796 30%

557

1 035

4,41

4 933

5 000

5 395

5 000

-

-

2022-2033
07-Ej bundna
Västra
2025-2027 Järnväg
namngivna
Götaland
07-Ej bundna
2025-2027 Sjöfart
namngivna

Västra stambanan

Västra
Götaland

161

Göteborg och Västsverige
Omloppsnära uppställningsspår

Norge/Vänerbana Norge-Vänerbanan, vändspår i
n med Nordlänken Älvängen

07-Ej bundna
Västra
2028-2033 Järnväg
namngivna
Götaland

Västra stambanan

Västra
Götaland

10-NTP nya
kandidater

Västra
Götaland

2028-2033 Väg

955
E45

Total

2022-2033

Total

Vänersjöfarten, Trollhätte
kanal/Göta älv (5)

SEB.pdf

Järnvågen med överdäckning av
E45

05-Pågående Pågående Järnväg Örebro
07-Ej bundna
2022-2024 Järnväg Örebro
namngivna

Godsstråket
*RGVVWUnNHW+DOOVEHUJ±cVEUR
genom Bergslagen dubbelspår

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Örebro
namngivna
07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Örebro
namngivna

5 416 19% 4 387

261

263 30%
561

303

4 431

4 822

4 431

Västra stambanan Laxå, bangårdsombyggnad

332

341

332

342 30%

239

444

0,60

273

Godsstråket
Frövi bangårdsombyggnad
genom Bergslagen

105

109

136

141 30%

99

183

-

-

644

847

2,23

2 486

1 971

2,36

4 931

SEB.pdf
4 822 10% 4 340

SEB.pdf

598

953

598

953

05-Pågående Pågående Järnväg

Örebro
Östergötland

Godsstråket
Hallsberg-Degerön, dubbelspår,
genom Bergslagen etapp 1

124

2 066

124

2 067

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Örebro
Östergötland

Rv 50

706

746

706

746 14%

612

865

612

865

1 456

1 525

1 496

SEB.pdf

Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl
Nykyrka)

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland

Godsstråket
Godsstråket Jakobshyttangenom Bergslagen Degerön, dubbelspår

06-Bundna
Namngivna

E22

E22 Förbi Söderköping

varav
- Nya stambaneetapper

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland

1 564 26% 1 158

104 000

165 964

104 000

166 006

Nya stambanor, utredning för
kvarstående etapper

3 000

3 000

3 000

3 000

Hässleholm-Lund, del av nya
stambanor (5)

15 900

28 070

15 900

28 070 22% 21 895 34 245

Kust till kustbanan

Göteborg-Borås, del av nya
stambanor (5)

17 300

43 531

17 300

43 572 17% 36 165 50 979

Ostlänken

Ostlänken nytt dubbelspår JärnaLinköping, del av nya stambanor

67 800

91 363

67 800

91 364 17% 75 832 106 896

Hela landet

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna
07-Ej bundna
Västra
2028-2033 Järnväg
namngivna
Götaland

5 304

SEB.pdf

Godsstråket Storvik-Frövi,
Godsstråket
kapacitetspaket 1+2 samt
genom Bergslagen Sandviken-Kungsgården
mötesstation

Utredning Järnväg Hela Landet

342

561

Örebro
Gävleborg
Dalarna
Västmanland

10-NTP nya
kandidater

184

6 445

303

05-Pågående Pågående Järnväg

Östergötland

- ERTMS införande

25 986

50 915

25 986

50 915

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS, TC Hallsberg Norrköping

4 586

8 835

4 586

8 835

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS, TC Malmö

7 415

10 790

7 415

10 790

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

ERTMS, TC Göteborg

1 734

8 661

1 734

8 661 15% 7 362

9 960

10-NTP nya
kandidater

Hela landet

ERTMS, TC Stockholm Gävle

4 796

11 655

4 796

11 655 15% 9 907

13 403

Malmbanan

ERTMS, Nord, Malmbanan

3 315

5 258

3 315

2025-2027 Järnväg Hela Landet

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten
10-NTP nya
kandidater

2025-2027 Järnväg Norrbotten

Hela landet

(5)

ERTMS, TC Boden Ånge

(5)

(5)

- Storstadsförhandling
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Öppet för
trafik

Järnväg Skåne

Länkar
SEB

NNV

SEB.pdf

Västra stambanan Laxå-Alingsås
högre kapacitet

Godsstråket
Godsstråket Dunsjögenom Bergslagen Jakobshyttan, dubbelspår

2025-2027 Väg

idu

SEB.pdf

Farleden i Göteborgs hamn,
Kapacitetsåtgärd farled

07-Ej bundna
Västra
2028-2033 Järnväg
namngivna
Götaland

07-Ej bundna
2028-2033 Sjöfart
namngivna

(5)

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

4 140

5 716

4 140

7 850

11 493

32 870

Spårväg Lund C - ESS

79

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Helsingborg cykelobjekt

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Helsingborg, Kollektivtrafik

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Lund cykelobjekt (cykelbanor och
cykelgarage)

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Malmö cykelobjekt

5 258
5 716 15% 4 859

41 062
781

66

75

141

292

137

189

311

374

43

44

43

167

149

155

594

619

Page 538 of 748
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
05-Pågående Pågående Väg
06-Bundna
Namngivna

Skåne

2025-2027 Järnväg Skåne

Godsstråket
genom Skåne

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
05-Pågående Pågående Väg
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

2025-2027 Järnväg Stockholm
2028-2033 Järnväg Stockholm

06-Bundna
Namngivna

Stockholms
närområde
Stockholms
närområde

2028-2033 Järnväg Stockholm

05-Pågående Pågående Väg
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Stockholm

2022-2024 Väg
2022-2024 Väg
2022-2024 Järnväg

Västra
Götaland
Västra
Götaland
Västra
Götaland

Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEXoch EL-bussar)
Malmöpendeln Lommabanan etapp 2

2022-2033

1 442

3 014

62

97

192

215

214

557

1 256

Stockholm, cykelobjekt

115

129

352

507

3 245

3 990

13 054

13 641

162

1 590

4 690

7 687

875

1 001

4 244

4 547

63

65

196

257

130

180

399

431

256

316

707

757

1 516

1 928

4 375

6 080

1 194

1 194

643

643

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana
och nya stationer
Roslagsbanan till City,
förlängning och nya stationer
Stockholm, Spårväg syd,
kapacitetsutökning för
kollektivtrafik

Göteborg, Citybuss Backa-stråket
Göteborg, Citybuss Norra
Älvstranden (västra delen)
Göteborg, Spårväg BunnsboLinné (Norra Älvstranden,
centrala delen)
Malmö bangård, planskild
spårkorsning

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde Malmö C - Östervärn, dubbelspår

328

328

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde Malmö C, fler plattformsspår

148

148

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde

75

75

Svågertorp, förlängning av
förbigångsspår (3)

Summa Planeringsram

799 000

1 129 998

idu

NNV

Länkar
SEB

3 449

127

- Öresundsförbindelsen kapacitet
10-NTP nya
kandidater
10-NTP nya
kandidater
10-NTP nya
kandidater
14-NTP nya
kandidater
trimning>50
mnkr

Total

Hagalund, tunnelbanestation

Göteborg cykelobjekt

Västra
Götaland

904

Total

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

920 149 1 333 006

Större investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för namngivna investeringar med 10 procent
Väg

Dalarna

Rv 71

Väg

Dalarna

E16

Väg

Dalarna

Rv 50

Väg

Gävleborg

Rv 56

Väg

Halland

Rv 26

Väg

Jämtland

E14

Väg

Jönköping

Väg

Jönköping

Väg
Väg

14 608

14 675

15 326

446

457

446

457 24%

349

564

0,05

107

107

107

107 30%

75

139

1,09

189

196 12%

173

219

0,09

1 106

1 120 17%

934

1 307

0,61

949

376

376 30%

263

489

1,82

894

743

725

743 14%

638

847

<0

-509

228

228

228

228 30%

160

296

5,89

274

274

274

274 30%

192

356

1,74

1 432

1 432

1 432

376

376

434

434 30%

80

80

120

486

486

486

438

438

330

330

600

189

191

1 106

1 120

376

376

725

E4

E 16/66 Förbi Yttermalung
E16 Lönnemossa - Klingvägen,
mötesseparering
RV 50 Förbi Grängesberg
Väg 56 Hedesunda-Valbo/Gävle,
Räta linjen
Väg 26 Halmstad - Oskarström,
2+1-väg
E14 Lockne - Optand/Förbi
Brunflo
E4 Trafikplats Ekhagen

Rv 26

Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved

Jönköping

Rv 40

Rv 40 Skogslid - Haga

Kalmar

Rv 26

Väg

Kalmar

Rv 25

Väg

Kalmar

Rv 40

E22 Genom Mönsterås
Rv 25 Nybro, trafikplats
Glasporten
Rv 40 Toverum - Hyttan

Väg

Kronoberg

Rv 25

Väg

Kronoberg

Rv 25

Väg

Norrbotten

E10

Rv 25 Förbi Lessebo
Rv 25 Norrleden i Växjö inkl.
trafikplats
E10 Mertainen-Kauppinen
mötesseparering

Väg

Skåne

E6

Väg

Stockholm

E4

Väg

Stockholm

E4

Väg

Södermanland E20

Sjöfart

Uppsala

Mälaren/Rv 55

Väg

Värmland

E18

E6 Trafikplats Alnarp - Trafikplats
Lomma, additionskörfält
E4 trafikplats Glädjen - trafikplats
Rotebro, ITS
E4 trafikplats Häggvik- trafikplats
Rotebro, kapacitetsförstärkning till
följd av Förbifart Stockholm
E20 Trafikplats Gröndal Eskilstuna 2+2
Hjulsta ny- eller ombyggnad av
bro (4)
E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp
%lFNHYDUY±cUMlQJRPE\JJQDG
till 2+1

15 400
30 SEB.pdf
SEB.pdf

148

23 SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

1 741 SEB.pdf
SEB.pdf
796

1 862

0,43

304

564

1,64

840 SEB.pdf
955 SEB.pdf

120 30%

84

156

3,67

579

486 30%

340

632

0,14

438

438 30%

307

570

0,36

104 SEB.pdf
225 SEB.pdf

370

370 30%

259

482

0,33

182

600

600

600 30%

420

780

<0

-87

349

349

349

349 30%

245

454

1,40

636

144

144

144

144 30%

101

187

6,24

2 105

206

220

206

220 21%

174

266

6,02

1 429

542

542

542

542 30%

380

705

6,15

4 433

787

787

787

787 24%

598

976

0,41

340

553

553

553

553 30%

387

719

<0

-14

1 432 30% 1 003

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
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Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

773

773

773

773 30%

541

1 005

0,54

582

407

407

407

407 30%

285

530

0,60

339

426

426

426

426 30%

298

554

0,03

19

345

345

345

345 30%

241

448

0,50

243

2 027

2 034

2 607

3 000

0,44

1 500

855

855

855

1 112

1,35

1 503

2022-2033
E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp
7|FNVIRUV±%lFNHYDUY
ombyggnad till 2+1
E12 Kulla-Norrfors
mötesseparering
E4 Grimsmark-Broänge
mötesseparering
E4 Ljusvattnet-Yttervik
mötesseparering

Väg

Värmland

E18

Väg

Västerbotten

E12

Väg

Västerbotten

E4

Väg

Västerbotten

E4

Väg

Västernorrland E4

E4 Förbi Örnsköldsvik

Väg

Västra
Götaland

E45 Vänersborg - Mellerud,
GHOHWDSS/LGHQ±)UlQGHIRUV
ombyggnad 2+1

E45

Total

2022-2033

Total

idu

NNV

Länkar
SEB

SEB.pdf

2 617 15% 2 234

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

(1): I redovisade driftbidrag till icke statliga flygplatser ingår även beredskapsflygplatser och flygtrafiktjänster
(2): Kollektivtrafiksatsning (Stadsmiljöavtal) avser åren 2022-2030
(3): Åtgärden har totalkostnad under 100 miljoner kronor och går mot trimningsåtgärd
(4): Alternativ finansiering ska utredas.
(5) Översyn av några objektets totalkostnad, NNK och NNV liksom samhällsekonomiska effekter pågår. Uppgifterna kompletteras senare
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Godkännande av avtalsförslag avseende
försäljning av Tjörröd 2:42
KS/2021/641
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Dino Krcic (exploateringsansvarig)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Karl Rüter (exploateringschef)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§8

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/641

§8
GODKÄNNANDE AV AVTALSFÖRSLAG AVSEENDE FÖRSÄLJNING
AV TJÖRRÖD 2:42
Sammanfattning av ärendet
Tjörröd 2:42 är en industrifastighet på Tjörröd som enligt detaljplanen lämpar sig för industri och lager
med skyddsavstånd 100 meter. Kommunledningskontorets exploateringsavdelning kontaktades av ett
företag som har den del av sin verksamhet i kommunen. Prenadia Sverige AB (559123-9586) bygger
bland annat enfamiljshus. Företaget ville utöka sin verksamhet genom att i Höganäs kommun (2120001165) ha en plats där produktion av byggsatser för husen som företaget bygger.
Exploateringsavdelningen har skrivit ett köpekontrakt med företagets dotterbolag, Småryd 11:1
fastighets AB (559324-2893). Tjörröd 2:42 med en areal om 4 819 kvm säljs till Småryd 11:11 fastighets
AB för 150 kr/kvm.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 28 december 2021,
Köpekontrakt mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Småryd 11:1 fastighets AB (559324-2893)
jämte bilagor, daterat den 28 december 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtalsförslag mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Småryd 11:1 fastighets AB
(559324-2893) enligt ovan,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25

SIGNATUR
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2021-12-28
KS/2021/641

Avtalsförslag avseende försäljning av Tjörröd 2:42
Sammanfattning av ärendet
Tjörröd 2:42 är en industrifastighet på Tjörröd som enligt detaljplanen lämpar sig för industri och lager
med skyddsavstånd 100 meter. Kommunledningskontorets exploateringsavdelning kontaktades av ett
företag som har den del av sin verksamhet i kommunen. Prenadia Sverige AB (559123-9586) bygger bland
annat enfamiljshus. Företaget ville utöka sin verksamhet genom att i Höganäs kommun (212000-1165) ha
en plats där produktion av byggsatser för husen som företaget bygger.
Exploateringsavdelningen har skrivit ett köpekontrakt med företagets dotterbolag, Småryd 11:1 fastighets
AB (559324-2893). Tjörröd 2:42 med en areal om 4 819 kvm säljs till Småryd 11:11 fastighets AB för 150
kr/kvm.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Småryd 11:1 fastighets AB (559324-2893)
jämte bilagor, daterat 2021-12-28.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna avtalsförslag mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Småryd 11:1 fastighets AB
(559324-2893) enligt ovan,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet.

Herman Crespin
Kommunchef
Dino Krcic
Exploateringsingenjör

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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13
Finansiering av kapitalkostnader för Storgatan
etapp 2
KS/2017/285
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Pär Ragvald (stadsmiljöchef)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§9

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2017/285

§9
FINANSIERING AV KAPITALKOSTNADER FÖR STORGATAN ETAPP 2
Sammanfattning av ärendet
Storgatan etapp 2 är nu klar och det är dags att driftsätta projektet. Projektet har följt tidsplan och även
budget. Projektet i sin helhet förväntas bli cirka 10 miljoner kronor billigare när etapp 3 är klart.
För Storgatan etapp 1 så tillfördes samhällsbyggnadsförvaltningen ram för ökade kapitalkostnader på
827 tkr från hyresfonden. Nu är det dags att driftsätta etapp 1 och för att hantera dom ökade
kapitalkostnaderna behöver Samhällsbyggnadsförvaltning en ökad ram med 836 tkr för 2022.
Driftstart för den nya anläggningen är satt till 1 januari 2022 och kapitalkostnaden för 2022 blir 836 tkr
beräknad på anläggningens faktiska avskrivningstid.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 25 januari 2022.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen 827 tkr i driftsram för 2022 för de nya kapitalkostnaderna,
att effekten av de tillkommande kapitalkostnaderna arbetas in i budget 2023 och framåt av
kommunledningskontorets ekonomiavdelning,
att finansiera de nya kapitalkostnaderna med medel ur hyresfonden.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25

SIGNATUR
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2021-12-16
KS/2017/285

Finansiering av kapitalkostnader för Storgatan etapp 2
Sammanfattning av ärendet
Storgatan etapp 2 är nu klar och det är dags att driftsätta projektet. Projektet har följt tidsplan och även
budget. Projektet i sin helhet förväntas bli cirka 10 miljoner kronor billigare när etapp 3 är klart.
För Storgatan etapp 1 så tillfördes samhällsbyggnadsförvaltningen ram för ökade kapitalkostnader på 827
tkr från hyresfonden. Nu är det dags att driftsätta etapp 1 och för att hantera dom ökade
kapitalkostnaderna behöver Samhällsbyggnadsförvaltning en ökad ram med 836 tkr för 2022.
Driftstart för den nya anläggningen är satt till 1 januari 2022 och kapitalkostnaden för 2022 blir 836 tkr
beräknad på anläggningens faktiska avskrivningstid.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen 836 tkr i driftsram för 2022 för de nya kapitalkostnaderna,
att effekten av de tillkommande kapitalkostnaderna arbetas in i budget 2023 och framåt av
kommunledningskontorets ekonomiavdelning,
att finansiera de nya kapitalkostnaderna med medel ur hyresfonden

Jacob von Post
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Pär Ragvald
Stadsmiljöchef

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Revisionsrapport – granskning gällande arbetet
med orosanmälningar inom socialtjänsten
KS/2021/449
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§10

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/449

§ 10
REVISIONSRAPPORT – GRANSKNING GÄLLANDE ARBETET MED
OROSANMÄLNINGAR INOM SOCIALTJÄNSTEN
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har granskat arbetet med orosanmälningar inom socialtjänsten i Höganäs kommun.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen socialnämnden att:
- Uppdatera och vid behov revidera den övergripande handläggnings- och verkställighetsprocessen.
- Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för analys och
utveckling av verksamhetens kvalitet.
- Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt och utifrån
identifierade behov.
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar samt vidta åtgärder
utifrån identifierade förbättringsområden.
Socialförvaltningen har skrivit ett förslag på yttrande med svar på revisionens synpunkter. Arbetet
med att uppdatera och revidera handläggnings- och verkställighetsprocess pågår tillsammans med
enhetschef, berörda socialsekreterare samt kvalitetscontroller. Det handlar om att uppdatera
processen, rutiner och få in aktuell lagstiftning. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.
Utöver den statistik och uppföljning som redan redovisas till socialnämnden, pågår ett
utvecklingsarbete för att komplettera det med nyckeltal och mått som ger grund för analys och
utveckling av verksamhetens kvalitet. I detta arbete deltar enhetschef, avdelningschef och
kvalitetscontroller. Arbetet beräknas vara klart årsskiftet 2021/2022.
Den statistik och verksamhetsuppföljning som redan finns har socialsekreterare nu fått ta del av
på arbetsplatsträff. Framöver kommer verksamhetsuppföljning att tas upp en gång per månad på
arbetsplatsträff med socialsekreterare för att skapa större delaktighet kring hur verksamheten
utvecklas och, för att kunna diskutera förbättringsåtgärder. Informationsinsatser utifrån
anmälningsskyldighet
kommer att genomföras under våren 2022 på alla skolor, därefter planeras det in för att utföras en
gång per år. Under våren kommer också en plan göras upp för information till allmänheten och
andra kommunala aktörer.
Rutin för intern kontroll av handläggning och uppföljning av orosanmälningar har påbörjats
under hösten 2021 av kvalitetscontroller, enhetschef samt berörda socialsekreterare. Arbetet beräknas
vara
klart våren 2022. När ovanstående arbete inom respektive område är klart kommer det att redovisas
till socialnämnden.
Beslutsunderlag
Socialnämnden, beslut den 24 november 2021, §154,
Socialförvaltningen, yttrande den 3 november 2021,
Höganäs kommuns revisorer, missiv den 13 september 2021,
EY, granskningsrapport, september 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att lägga granskningsrapporten till handlingarna.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25

SIGNATUR
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN
2021-11-24

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ingemar Narheim (M) (ordförande)
Boel Olsson Litström (M) (vice ordförande)
Gunilla Tengvall (M)
Roger Andersson (M)
Anna Hedbrant (C)
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande)
Ann-Margreth Larsson (S)
Ulrika Adsersen (L)
Ann-Marie Neiderud (M) ersätter Annette Rietz (M)
Carina Lövstedt (C) ersätter Pia Lidwall (KD)
Ann-Charlotte Tengvall (SD) ersätter Christian Johansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Emma Wennerholm (V)

Övriga närvarande

Anita Bengtsson (avdelningschef IFO)
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Wenche Jonsson (kvalitetscontroller)
Anna Borestam (controller)

Sammanträdestid

kl 14:00-15:00

Paragrafer

§154

JUSTERING
Utsedd att justera

Boel Olsson Litström med Gunilla Tengvall (M) som ersättare

Datum och plats

2021-12-03, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Fanny Lundqvist

Ordförande

………………………………………………
Ingemar Narheim (M)

Justerande

………………………………………………
Boel Olsson Litström med Gunilla Tengvall (M) som ersättare

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN
2021-11-24

SN/2021/241

§ 154
SVAR PÅ REVISIONENS GRANSKNING GÄLLANDE ARBETET MED
OROSANMÄLNINGAR INOM SOCIALTJÄNSTEN
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har granskat arbetet med orosanmälningar inom socialtjänsten i Höganäs kommun. Utifrån
granskningsresultatet rekommenderar revisionen socialnämnden att:
- Uppdatera och vid behov revidera den övergripande handläggnings- och verkställighetsprocessen.
- Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för analys och
utveckling av verksamhetens kvalitet.
- Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt och utifrån
identifierade behov.
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar samt vidta åtgärder
utifrån identifierade förbättringsområden.
Socialförvaltningen har skrivit ett förslag på yttrande med svar på revisionens synpunkter. Arbetet med
att uppdatera och revidera handläggnings- och verkställighetsprocess pågår tillsammans med
enhetschef, berörda socialsekreterare samt kvalitetscontroller. Det handlar om att uppdatera processen,
rutiner och få in aktuell lagstiftning. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022. Utöver den
statistik och uppföljning som redan redovisas till socialnämnden, pågår ett utvecklingsarbete för att
komplettera det med nyckeltal och mått som ger grund för analys och utveckling av verksamhetens
kvalitet. I detta arbete deltar enhetschef, avdelningschef och kvalitetscontroller. Arbetet beräknas vara
klart årsskiftet 2021/2022.
Den statistik och verksamhetsuppföljning som redan finns har socialsekreterare nu fått ta del av på
arbetsplatsträff. Framöver kommer verksamhetsuppföljning att tas upp en gång per månad på
arbetsplatsträff med socialsekreterare för att skapa större delaktighet kring hur verksamheten utvecklas
och, för att kunna diskutera förbättringsåtgärder. Informationsinsatser utifrån anmälningsskyldighet
kommer att genomföras under våren 2022 på alla skolor, därefter planeras det in för att utföras en gång
per år. Under våren kommer också en plan göras upp för information till allmänheten och andra
kommunala aktörer.
Rutin för intern kontroll av handläggning och uppföljning av orosanmälningar har påbörjats under
hösten 2021 av kvalitetscontroller, enhetschef samt berörda socialsekreterare. Arbetet beräknas vara
klart våren 2022. När ovanstående arbete inom respektive område är klart kommer det att redovisas till
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott, beslut den 10 november 2021, §197,
Socialförvaltningen, yttrande den 3 november 2021,
Revisionen, missiv den 13 september 2021,
Revisionen, granskningsrapport, september 2021.
Förslag till beslut:

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN
2021-11-24

Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget,
att översända yttrandet till revisionen och kommunfullmäktige.
Beslutet ska skickas till
Revisionen
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
Protokollet justerat

2021-12-03

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden
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YTTRANDE

1 (2)

2021-11-15
SN/2021/241

SLUTLIG INSTANS:

YTTRANDE AVSEENDE REVISIONENS
GRANSKNING AV ARBETET MED
OROSANMÄLNINGAR INOM
SOCIALTJÄNSTEN
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har granskat arbetet med orosanmälningar inom socialtjänsten i Höganäs
kommun. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen socialnämnden att:
x Uppdatera och vid behov revidera den övergripande handläggnings- och
Verkställighetsprocessen,
x Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för
analys och utveckling av verksamhetens kvalitet,
x Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt
och utifrån identifierade behov,
x Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar
samt vidta åtgärder utifrån identifierade förbättringsområden.
Beslutsunderlag
Revisionen, rapport avseende granskning av arbetet med orosanmälningar inom
socialtjänsten, september 2021.
Yttrande
Arbetet med att uppdatera och revidera handläggnings- och verkställighetsprocess pågår
tillsammans med enhetschef, berörda socialsekreterare samt kvalitetscontroller. Det
handlar om att uppdatera processen, rutiner och få in aktuell lagstiftning. Arbetet
beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.
Utöver den statistik och uppföljning som redan redovisas till socialnämnden pågår ett
utvecklingsarbete för att komplettera statistiken och uppföljningen till socialnämnden
med nyckeltal och mått som ger grund för analys och utveckling av verksamhetens
kvalitet. I detta arbete deltar enhetschef, avdelningschef och kvalitetscontroller. Arbetet
beräknas vara klart årsskiftet 21/22.
Den statistik och verksamhetsuppföljning som redan finns har socialsekreterare nu fått ta
del av på arbetsplatsträff. Framöver kommer verksamhetsuppföljning att tas upp en gång
per månad på arbetsplatsträff med socialsekreterare för att skapa större delaktighet kring
hur verksamheten utvecklas och för att kunna diskutera förbättringsåtgärder.
Informationsinsatser utifrån anmälningsskyldighet kommer att genomföras under våren
2022 på alla skolor, därefter planeras det in för att utföras en gång per år. Under våren
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kommer också en plan göras upp för information till allmänheten och andra kommunala
aktörer.
Rutin för intern kontroll av handläggning och uppföljning av orosanmälningar har
påbörjats under hösten 2021 av kvalitetscontroller, enhetschef samt berörda
socialsekreterare. Arbetet beräknas vara klart våren 2022.
När ovanstående arbete inom respektive område är klart kommer det att redovisas till
socialnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att anta yttrandet som sitt eget,
att översända yttrandet till revisionen och kommunfullmäktige.

Viweca Thoresson
Socialchef
Anita Bengtsson
Avdelningschef IFO
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Höganäs kommun
Revisorerna

2021-09-13
För svar senast den 2021-12-08:
Socialnämnden
För kännedom:
Kommunfullmäktige

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning av socialnämndens styrning och uppföljning av
arbetet med orosanmälningar avseende barn och unga är ändamålsenlig. Gjorda iakttagelser har
sammanställts i bifogad rapport.
Den sammanfattande bedömningen är att nämndens styrning och uppföljning av arbetet med
orosanmälningar avseende barn och unga är delvis ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig på
att vi ser att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för arbetet. Dock har ett antal
utvecklingsområden identifierats kopplade till bland annat att det råder hög arbetsbelastning på
grund av ökade volymer som utgör en risk för kvalitetsbrister i arbetet samt har medfört att
socialsekreterare inte har kunnat genomföra informationsinsatser. Därtill ser vi brister i
uppföljningen av arbetet. Vi bedömer att uppföljningen bör utvecklas så att verksamhetsstatistiken
även innefattar aktualiseringsorsak och anmälare, att medarbetare i verksamheten delges
uppföljningen för att säkra dess kvalitet och förankra förbättringsområden samt att nämnden tar
del av statistik kontinuerligt under året. Enligt vår bedömning brister nämndens uppföljning och
kontroll även av följsamhet till lag- och kvalitetskrav.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att:
Uppdatera och vid behov revidera den övergripande handläggnings- och
verkställighetsprocessen.
Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för analys och
utveckling av verksamhetens kvalitet.
Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt och
utifrån identifierade behov.
Säkerställ en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar samt vidta
åtgärder utifrån identifierade förbättringsområden.
Revisionen har vid sammanträde 2021-09-13 beslutat antaga föreliggande revisionsrapport
såsom sin egen. Rapporten översänds härmed.
Vi önskar ett skriftligt svar på revisionens synpunkter senast den 2021-12-08. Kopia av svaret
skall även skickas till kommunkansliets kontor.
Höganäs kommuns revisorer

Hazze Brokopp
Ordförande
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6DPPDQIDWWQLQJ
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat om
socialnämndens styrning och uppföljning av arbetet med orosanmälningar avseende barn och
unga är ändamålsenlig.
Det är vår sammanfattande bedömning att nämndens styrning och uppföljning av arbetet med
orosanmälningar avseende barn och unga är delvis ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig
på att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för arbetet. Granskningen visar
att det finns dokumenterade processer och rutiner för arbetet. Vi bedömer det dock som
bristfälligt att övergripande handläggnings- och verkställighetsprocessen inte har uppdaterats
och reviderats inom föreskriven tid då det under perioden har skett förändringar avseende
såväl organisation som lagstiftning. Därtill noterar vi att det inte genomförs någon uppföljning
av följsamheten till styrning och rutiner. Granskningen visar även att det råder en hög
arbetsbelastning på grund av ökade volymer som utgör en risk för kvalitetsbrister i arbetet.
På grund av den höga arbetsbelastningen och pandemin har socialsekreterare inte haft
möjlighet att genomföra informationsinsatser om anmälningsskyldighet, vilket de tidigare har
genomfört ute på skolor. Verksamheten har uppmärksammat att förskolan och
barnavårdscentralen troligen inte anmäler oro i den utsträckning de borde. Vi bedömer därav
att det finns behov av ytterligare informationsinsatser till de identifierade grupperna samt att
informationsspridningen systematiseras.
Vad gäller uppföljning ser vi att det sker en kontinuerlig uppföljning av statistik avseende
arbetet med orosanmälningar och att nämnden får information om volymer årligen. Vi bedömer
dock att uppföljningen bör utvecklas så att verksamhetsstatistiken även innefattar
aktualiseringsorsak och anmälare, att medarbetare i verksamheten delges uppföljningen för
att säkra dess kvalitet och förankra förbättringsområden samt att nämnden tar del av statistik
kontinuerligt under året. Enligt vår bedömning brister nämndens uppföljning och kontroll även
av följsamhet till lag- och kvalitetskrav. Egenkontroll innebär att kontrollera att verksamheten
bedrivs enligt processer och rutiner som syftar till att nå ställda krav och mål. I socialnämndens
verksamhet saknas struktur för hur egenkontroller ska genomföras och dokumenteras och
därmed dokumentation och uppföljning som påvisar huruvida nämndens verksamhet
exempelvis följer lagstadgade tidsfrister för skyddsbedömning och förhandsbedömning.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att:
f

Uppdatera och vid behov
verkställighetsprocessen.

f

Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för analys
och utveckling av verksamhetens kvalitet.

f

Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt och
utifrån identifierade behov.

f

Säkerställ en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar samt
vidta åtgärder utifrån identifierade förbättringsområden.

revidera

den

övergripande

handläggnings-

och
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1. ,QOHGQLQJ
1.1. Bakgrund
Socialnämndens åtaganden på barnavårdssidan har ett omfattande spektrum; från
skyldigheter vad gäller uppsökande verksamhet och information, till hantering av anmälningar
och ansökningar, vidare till utredning och beslut samt genomförande och uppföljning av
insatser. På senare tid, och på förekommen anledning, har det nationellt riktats ett särskilt
fokus hanteringen av inkomna orosanmälningar.
För att socialnämnden ska kunna fullgöra sin uppgift att förebygga, erbjuda stödinsatser eller
vidta åtgärder till barns skydd behöver nämnden få kännedom om barn som far illa eller
misstänks fara illa. Socialtjänstlagen reglerar skyldigheten att anmäla till ansvarig nämnd vid
kännedom om något som kan innebära att nämnden behöver ingripa till ett barns skydd.
I socialnämndens hantering av anmälningar blir frågor om rättssäkerhet och individens
integritet särskilt relevanta. Barnens eventuella behov av skydd är särskilt angeläget.
Hanteringen är därför föremål för en omfattande styrning i form av lag, föreskrifter och
allmänna råd gällande handläggning och dokumentation. I detta avseende har bland annat
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterat brister i hanteringen i landets kommuner.
Angelägna punkter har bland annat varit bedömningarna om barnet är i behov av omedelbart
skydd, samt motiveringarna i de fall det fattas beslut om att inte inleda utredning.
De förtroendevalda revisorerna har i samband med sin risk- och väsentlighetsanalys
identifierat arbetet med orosanmälningar avseende barn och unga som ett riskområde inför
2021 och beslutat att genomföra en fördjupad granskning inom området.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om socialnämndens styrning och uppföljning av arbetet
med orosanmälningar avseende barn och unga är ändamålsenlig.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
f

Har nämnden tillsett att organisation och ansvar avseende hantering av
orosanmälningar är väl definierad och dokumenterad?

f

Säkerställer nämnden en ändamålsenlig hantering av orosanmälningar samt av
skydds- och förhandsbedömningar?

f

Finns det rutiner och systematik avseende information till allmänheten och andra
kommunala aktörer gällande skyldigheten att anmäla misstankar om att barn far illa?

f

Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av hanteringen av
orosanmälningar?

1.3. Genomförande
Granskningen är genomförd under april ± september 2021. För att besvara revisionsfrågorna
har vi genomfört dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har genomförts med nämndens
ordförande och andre vice ordförande, ansvariga chefer i verksamheten samt förste
socialsekreterare och socialsekreterare i mottagningsgrupp och utredningsgrupp.
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1.4. Revisionskriterier
1.4.1. Kommunallag (2017:725)
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 §, ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också tillse
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
1.4.2. Socialtjänstlag (2001:453)
I socialtjänstlagens 14 kap 1 § framgår vilka myndigheter och yrkesverksamma som är skyldiga
att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker
att ett barn far illa. Enligt 11 kap. 1 § ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av
vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom
och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. När det har inkommit en anmälan som rör
barn eller unga ska socialnämnden genast göra och dokumentera en bedömning av om barnet
eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska
fattas inom fjorton dagen efter det att anmälan har kommit in.
1.4.3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Föreskrifterna anger att den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det finns ett
ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ett systematiskt förbättringsarbete
innefattar enligt föreskrifterna riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser och därtill att
vidta förbättrande åtgärder som syftar till att säkra verksamhetens kvalitet.
1.4.4. Socialtjänstens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet
som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5)
SOSFS 2014:5 ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av ärenden som gäller
enskilda samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser. Föreskriften anger
bland annat särskilda bestämmelser om vilka uppgifter dokumentation av förhandsbedömning
och omedelbar skyddsbedömning ska innefatta.
1.4.5. Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn
och unga (SOSFS 2014:6)
SOSFS 2014:6 anger allmänna råd till socialnämnden vid arbete med barn och unga enligt
socialtjänstlagen i fråga om exempelvis anmälan och förhandsbedömning.
Av de allmänna råden framgår bland annat att socialnämnden bör informera den som gjort
anmälan att den har tagits emot och av vem. Om anmälan rör ett barn, bör socialnämnden
informera anmälaren om möjligheten till återkoppling om huruvida utredning inletts, inte har
inletts eller redan pågår.
Innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en utredning bör uppgifter som finns i
förekommande personakt beaktas. Även tidigare inkomna anmälningar hos den egna
nämnden bör beaktas.
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2. ,DNWWDJHOVHU
2.1. Organisation och ansvar
Socialnämndens barn- och ungdomsvård är organiserad inom socialförvaltningens avdelning
för individ- och familjeomsorg. Avdelningen består av tre enheter, varav en är barn-, ungdomoch familjeenheten (BUF).
BUF leds av en enhetschef och det finns två förste socialsekreterare (1,5 tjänst) som har i
uppdrag att handleda och stödja socialsekreterarna i individärenden. Inom enheten finns en
mottagningsgrupp med två socialsekreterare som arbetar med att hantera inkomna
anmälningar och ansökningar. Därtill finns det en utredningsgrupp som ansvarar för utredning,
beslut och verkställighet, ett familjehemsteam samt en grupp som innefattar öppenvård,
fältsekreterare och familjerätt. Det finns totalt 25 medarbetare inom enheten.
Nuvarande organisation är ny sedan september år 2020. Av nämndens årsredovisning för
2020 framgår att två enheter har blivit en och att syftet med omorganisationen var dels att
effektivisera, dels att möta medborgarnas behov på ett samordnat sätt. Organisationen anger
att det ska finnas en förste socialsekreterare för myndighetsfunktionerna och en för
öppenvårdsfunktionerna och familjerätten. På grund av hög arbetsbelastning i verksamheten
har en av förste socialsekreterarna vid granskningens tidpunkt gått in för att arbeta som
utredare. Detta innebär att en förste socialsekreterare, tillsammans med enhetschef täcker upp
i samtliga grupper.
2.1.1. Volymer
Det framgår av nämndens årsredovisning för 2020 att antalet orosanmälningar om barn som
far illa i kommunen ökade med 27 procent mellan åren 2019 och 2020. Totalt inkom 938
anmälningar om barn som far illa eller riskerade att fara illa under år 2020. Statistik för år 2021
visar att antalet inkomna orosanmälningar fram till juni var 487, vilket utgör 35 fler
orosanmälningar jämfört med samma period förra året.
Diagrammen nedan visar hur antalet aktualiseringar (anmälningar och ansökningar) har
fördelat sig under året 2020 samt första halvåret år 2021.
Diagram 1. Antal inkomna ansökningar och anmälningar 2020, fördelat per månad.
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Källa: Nämndens månadsuppföljningar från år 2020.
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Diagram 2. Antal inkomna ansökningar och anmälningar januari till juni 2021, fördelat per månad.
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Källa: Nämndens månadsuppföljningar från år 2021.

Enligt intervjuade har det ökade antalet orosanmälningar påverkat arbetsbelastningen i hela
verksamheten. De uppger att detta bland annat har visat sig i utredningstider som överskrider
den lagstadgade fyramånadersgränsen. Utredningstid och antalet inledda eller pågående
utredningar utgör inga mätpunkter i nämndens månadsuppföljning. Nationell statistik visar att
medelvärdet för nämndens utredningstid i antalet dagar från påbörjad till avslutad utredning
var 110 dagar år 20201.
Under år 2020 var det enligt intervjuade en hög personalomsättning i utredningsgruppen.
Enligt uppgift från chefer slutade 10 medarbetare under år 2020 och ytterligare sju
medarbetare under första halvåret 2021. Hög arbetsbelastning och organisationsförändring
uppges av intervjuade ha varit bidragande orsaker till detta. Det är enligt intervjuade chefer
svårt att rekrytera kompetent personal till tjänster som utredande socialsekreterare. Två av de
nyanställda är nyutexaminerade. Verksamheten har ett introduktionsprogram och ett program
för mentorskap för att stärka och utveckla kompetensen.
Till följd av det ökade antalet inledda utredningar har verksamheten fått förstärkt budget för två
visstidsanställda socialsekreterare i utredningsgruppen under 2021. Enligt uppgift har
verksamheten fått utökade medel för att ersätta en tjänstledig förste socialsekreterare med en
extra enhetschef (konsult) under perioden juni till november år 2021.
2.1.2. Ansvarsfördelning
Orosanmälningar hanteras i första hand av socialsekreterare i mottagningsgruppen. Mottaget
har telefontid på förmiddagar mellan klockan 09.00-12.00. På morgonen mellan klockan 08.0009.00 samt på eftermiddagen mellan klockan 13.00-17.00 ansvarar en särskilt utsedd
närvarofunktion för att ta emot anmälningar och ansökningar. Närvarofunktionen bemannas
av socionomer från andra grupper inom enheten. Den som mottar en orosanmälan eller
ansökan ansvarar för att genomföra en omedelbar skyddsbedömning. Om inga akuta åtgärder
är nödvändiga lämnas ärendet till socialsekreterare i mottaget för vidare hantering följande
dag. Processen och funktionernas ansvar avseende olika moment finns dokumenterad i lokala
1

Källa: Kolada.
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rutiner och en gemensam handbok. Förfarandet med att närvarofunktionen bemannas av olika
personer inom enheten medför enligt intervjuade chefer att kunskap och kompetens
upprätthålls och sprids. I samband med sakgranskning framkommer dock att det finns
medarbetare som upplever oro och osäkerhet utifrån uppdraget att bemanna
närvarofunktionen.
Orosanmälningar som inkommer andra tider på dygnet än vardagar mellan klockan 08.0017.00, hanteras av social jour inom Familjen Helsingborg. Vid akuta behov agerar jouren
utifrån inkommen orosanmälan. I annat fall lämnar de ärendet vidare för handläggning inom
kommunen nästkommande vardag.
Intervjuade anser att ansvarsfördelningen är tydlig. De framhåller att samtliga medarbetare i
verksamheten känner till var de olika funktionernas ansvar börjar och slutar. Det har inte
rapporterats några avvikelser som påvisar brister eller risker avseende otydlig
ansvarsfördelning.
2.2. Hantering av orosanmälningar
Arbetet med hantering av inkomna orosanmälningar styrs enligt intervjuade främst av
lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd. Därtill anges socialnämndens mål2 och
delegationsordning samt kommunfullmäktiges vård- och omsorgsplan som styrande för
verksamheten.
Vi har tagit del av en dokumenterad handläggnings- och verkställighetsprocess för arbetet med
barn och ungdomar 0±20 år. Processen är beslutad av avdelningschef inom individ- och
familjeomsorgen i april 2017. Det framgår av dokumentet att processen ska revideras senast i
december 2019. Processen är vid tidpunkten för granskningen inte reviderad.
Handläggnings- och verkställighetsprocessen är uppdelad i tre steg: aktualisera, handläggning
och verkställighet samt avsluta. Utifrån dessa finns delprocesser med beskrivning av de olika
aktiviteterna som ingår i respektive process, vem som är ansvarig för respektive aktivitet samt
vilka hjälpmedel som finns för genomförande av aktiviteterna. Exempel på hjälpmedel är
hänvisning till lagar, samverkansavtal, delegationsordning, lokala rutiner och handbok. Enligt
processen ansvarar socialsekreterare eller enhetschef för aktualisering av ärenden.
Ett ärendes gång från aktualisering fram till att utredning inleds eller inte inleds illustreras enligt
nedan i förvaltningens informationsmaterial avseende anmälningsskyldighet.
Illustration 1: Ärendegång.
Utredning
inleds ej

Anmälan
Annat sätt

Skyddsbedömning
(samma dag)

Förhandsbedömning
(14 dagar)

Utredning
inleds

Ansökan

Källa: Socialförvaltningen i Höganäs kommun.

Ett ärende aktualiseras genom ansökan/begäran från enskild, anmälan eller information på
annat sätt och ska registreras i verksamhetssystemet. Den som tar emot en anmälan ansvarar
2

Se tabell i bilaga 1.
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för att genomföra en omedelbar skyddsbedömning. Skyddsbedömningen dokumenteras i
verksamhetssystemet Procapita. Om akuta åtgärder bedöms nödvändiga inleds utredning
samma dag. I annat fall ska en förhandsbedömning genomföras inom 14 dagar och leda fram
till beslut om att inleda en utredning eller inte.
Under förhandsbedömningen kallas barn och vårdnadshavare till möten för genomgång av
anmälan och aktuell situation. Anmälaren bjuds vanligtvis in till första mötet och barn och unga
erbjuds enskilda samtal. Beslut meddelas de enskilda på det sätt som önskas, vanligen via
telefon eller via brev. Enligt intervjuade har verksamheten bra rutiner för kontakt med anmälare
och återkoppling av nämndens beslut.
Om det fattas beslut att inleda utredning lämnas ärendet över från mottagningsgruppen till
utsedd socialsekreterare i utredningsgruppen. Socialsekreterare har delegation att besluta om
att inleda utredning. Beslut om att inte inleda utredning fattas av enhetschef.
Mottaget och utredningsgruppen har veckovisa möten för överlämning av ärenden. Vid mötet
deltar förste socialsekreterare och/eller enhetschef. Socialsekreterare från mottaget redogör
då för inkomna ärenden som sedan fördelas till ansvarig socialsekreterare av förste
socialsekreterare eller enhetschef.
När det inkommer en orosanmälan i ett redan pågående ärende är det ansvarig
socialsekreterare i ärendet som ansvarar för hantering av anmälan.
När det fattas beslut att inte inleda utredning och det inte finns en tidigare akt kring barnet
sedan tidigare förvaras information som inkommit i en fysisk pärm med datumordning. I annat
fall läggs informationen i befintlig akt.
Intervjuade anser att processen är lätt att följa. Socialsekreterarna har stöd av lagstiftning och
de lokala rutiner som finns att tillgå via intranätet. Socialsekreterare i mottaget har enligt uppgift
hög kompetens och lång erfarenhet av arbetet.
Enligt intervjuade har verksamheten fram till våren 2021 haft möjlighet att tillse att
förhandsbedömning sker inom fjorton dagar. Därefter har de delvis överskridit tidsgränsen.
Intervjuade uppger att kombinationen av ökad arbetsbelastning och färre personer på kontoret
till följd av pandemin har medfört att de är mer begränsade i när de kan erbjuda tid för möten.
De framhåller dock att omedelbara skyddsbedömningar alltid genomförs och att ärenden
prioriteras när de uppmärksammas påtaglig oro för barnen.
Av nämndens kvalitetsberättelse framgår att det under 2020 rapporterades
missförhållande/påtaglig risk för missförhållande då en skriftlig orosanmälan inte hanterades
inom den tidsram som anges i socialtjänstlagen. Åtgärder i form av att revidera, utveckla och
implementera rutin för inkomna anmälningar har vidtagits. Därtill pågår arbete med att utveckla
en e-tjänst för orosanmälan för att minska pappershantering och risk för att dokument
försvinner.
Enligt intervjuade finns det en risk för felhantering av orosanmälningar på grund av hög
arbetsbelastning och att det är flera nyanställda i verksamheten. Vidare uppges att det
förekommer fördröjning av post mellan stadshuset och socialförvaltningen, vilket kan föranleda
en fördröjning från att orosanmälan inkommer till kommunen till dess att den når
socialförvaltningen.
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2.3. Information om anmälningsskyldighet
2.3.1. Informationsspridning
Det finns information på kommunens hemsida som beskriver hur personer kan göra en
orosanmälan och var de kan vända sig om de misstänker att ett barn far illa. Det framgår att
personer kan lämna orosanmälan muntligt och skriftligt och att de kan ringa till
mottagningssekreterarna för att rådgöra vid behov. Hemsidan innehåller särskild information
om anmälningsskyldighet för yrkesverksamma.
Socialsekreterare på mottagningen har uppgiften att informera om anmälningsplikten.
Information kan ges som rådgivning under telefontiden, men också genom att
socialsekreterare åker ut och informerar på skolor och i andra verksamheter med
anmälningsskyldiga yrkesverksamma. Det finns inget schema för detta, men
socialsekreterarna är tillgängliga vid behov.
Vi har tagit del av den presentation som används vid informationsmöte för skolpersonal.
Presentationen innehåller information om vad en orosanmälan är och vad anmälningsplikten
innebär. Den tydliggör ärendegången efter inkommen orosanmälan samt hur en orosanmälan
ska göras.
Intervjuade uppger att socialsekreterare på mottagningen inte har haft möjlighet att informera
ute på skolor under den senaste tiden på grund av pandemin och deras höga arbetsbelastning.
Enligt intervjuade chefer finns en planering för att informationsspridning ska bli mer
regelbunden när restriktioner utifrån rådande pandemi upphör. Denna är inte dokumenterad.
2.3.2. Samverkan
Information om anmälningsskyldighet sker även i olika samverkansgrupper, där förvaltningen
deltar. Enligt intervjuade chefer är god samverkan en förutsättning för att uppmärksamma oro
tidigt och därmed möjliggöra för tidiga insatser till barn och deras familjer.
Socialtjänsten ingår i en operativ samverkansgrupp med polisen som har möte varje månad
och utbyter information om nuläge och trender. Avdelningschef för individ- och
familjeomsorgen lägger stor vikt vid samverkan med polisen i arbetet med tidiga insatser.
Enhetschef för barn, ungdom och familjeenheten ingår i en samverkansgrupp med
kommunpolisen, enhetschef för elevhälsan och enhetschef för vuxenenheten.
Samverkansgruppen möts en gång i månaden för informationsöverföring, samråd och
diskussion avseende trender och samverkanssituationer.
Vid intervjuer framkommer att det är en särskild identifierad utmaning att förskolor,
mödravårdscentral och barnavårdscentral anmäler oro i liten utsträckning. För att möta detta
sker samverkan som innebär att socialtjänsten ger möjlighet till anonym rådgivning. Detta har
enligt intervjuade varit uppskattat. Socialtjänsten ges möjlighet att erbjuda stöd och få syn på
barn som eventuellt riskerar att fara illa.
För att utveckla samverkan mellan socialtjänst och skola togs det fram förnyade rutiner 2020.
Presidierna i respektive nämnd har beslutat om styrdokument för området i syfte att skapa
samsyn och för att påvisa att området är prioriterat.
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2.4. Uppföljning och kontroll
2.4.1. Verksamhetsstatistik
Enhetschefen och övergripande ledningsgrupp för socialförvaltningen följer upp statistik för
verksamheten månadsvis. Det finns en mall för övergripande månadsuppföljning inom barn,
ungdom och familjeenheten som anger vilka områden som ska följas upp. Uppföljningen
delges nämnden årligen. Diagrammen nedan visar utfall av månadsvisa uppföljningar år 2020
och fram till juni år 2021.
Diagram 3. Verksamhetsstatistik avseende aktualiseringar och utredningar 2020.
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Källa: Förvaltningens månadsuppföljningar från år 2020.
Diagram 4. Verksamhetsstatistik avseende aktualiseringar och utredningar år 2021.
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Källa: Förvaltningens månadsuppföljningar från år 2021 (januari-juni).

Vid jämförelse mellan åren ser vi att antalet anmälningar och ansökningar ökade i mars och
april år 2021 jämfört med samma månader år 2020. Antalet ej inledda utredningar minskar.
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Det finns därtill ett nyckeltal som avser andel ej inledda utredningar i procent, men som inte
innehåller någon information.
Utöver detta följer enhetschefen bland annat upp aktualiseringsorsak, var anmälningar
kommer från och hur många barn som berörs av anmälningar. Denna statistik/uppföljning är
inte dokumenterad. Information som tagits fram till granskningen anger att polisen gör flest
anmälningar och att förvaltningen tydligt ser en ökning av våldsärenden där barn/ungdomar
blir utsatta för eller bevittnar våld. Vidare framgår att skolan gör en stor del av anmälningarna
och att BVC och förskolan gör ett fåtal anmälningar. Enligt uppföljningen sker en ökning av
anmälningar från vuxenpsykiatrin som anmäler utifrån föräldrars mående.
Enligt uppgift vid intervju ökar såväl antalet orosanmälningar som antal anmälda barn. Såväl
chefer som intervjuade medarbetare uppger att de ser en ökning av antalet nya barn och
familjer som aktualiseras via orosanmälan.
Nämnden delges årligen information och statistik från social jour om utfallet av deras arbete.
Informationen innehåller bland annat antal ärenden per ärendetyp.
Det framgår av intervjuer att socialsekreterare inte tar del av verksamhetsuppföljning. De
framhåller att detta skulle kunna skapa en större delaktighet i hur verksamheten utvecklas och
bekräfta deras upplevelser av en kraftigt ökad arbetsbelastning under de senaste åren.
Socialsekreterarna uppger att de ser en ökning av antalet aktualiseringar som rör små barn
samt en ökad problematik med ungdomskriminalitet och narkotikaanvändning bland unga.
Förvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser vid varje sammanträde. Av
nämndens protokoll framgår att nämnden har delgivits information om den kraftiga ökningen
av antal orosanmälningar. Intervjuade uppger att nämnden är aktiv och ställer frågor om
utvecklingen inom verksamheten. Nämnd och förvaltning har en kontinuerlig diskussion kring
behovet av en eventuellt utökad budget inom individ- och familjeomsorgen inför kommande år.
Detta för att säkerställa att de personella resurserna motsvarar behoven i verksamheten.
Vi har tagit del av socialnämndens protokoll och kallelser mellan september år 2020 fram till
juni år 2021. Tabell i bilaga 2 visar den månatliga uppföljningen som framgår av nämndens
protokoll.
2.4.2. Mål
Socialnämnden har beslutat om mål som gäller för 2020 - 2023. Till målen finns mätetal
(indikatorer) och målvärden för respektive år. Målen följs upp årligen. Inget av målen eller
mätetalen rör direkt orosanmälningar.
Vi har tagit del av socialnämndens årsredovisning för år 2020. Årsredovisningen innehåller till
viss del en kvantitativ och framförallt en kvalitativ uppföljning av nämndmålen. För fullständig
redovisning av kvantitativa mål se tabell i bilaga 1. I årsredovisningen saknas en kvantitativ
uppföljning av en del mätetal. Dock indikerar uppföljningen att alla mål utöver målet om att
bidra till en bättre miljö, var uppnådda.
Vid intervju framkom att fler av nämndens mål och mätetal kommer att rikta sig mot individoch familjeomsorgen från och med år 2022.
2.4.3. Kvalitetsarbete
Nämndens kvalitetsarbete följs upp i en årlig kvalitetsberättelse. Därtill sker uppföljning av det
systematiska kvalitetsarbetet i utförandeverksamheter och egen verksamhet vid varje tertial.
Tertialuppföljningen innehåller redovisning av:
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f
f
f
f
f
f

Inkomna synpunkter och klagomål
Inkomna avvikelser enligt SoL/LSS
Inkomna rapporter enligt lex Sarah samt anmälningar till IVO
Granskningar och tillsyner som genomförts under tertialet
Undersökningar som genomförts
Utvecklingsarbete som pågår

Av uppföljning avseende första tertialet 2021 framgår att det har inkommit ett klagomål på
samverkansbrist från en skola, där personalen upplevde att handläggare på barn-, ungdomoch familjeenheten inte tog deras oro gällande en ungdom på allvar. Utifrån detta har det
beslutats att åtgärder ska vidtas.
I övrigt visar uppföljningen inga avvikelser eller lex Sarah rapporter. Det har inte heller
genomförts någon granskning, tillsyn eller undersökning inom barn, ungdom och
familjeenheten som redovisas i tertialuppföljningen.
Av kvalitetsberättelsen framgår att varje enhetschef ska följa upp sin verksamhet löpande
under året genom riskanalyser och egenkontroll. Det framgår dock inget dokumenterat resultat
av riskanalyserna och egenkontrollerna i kvalitetsberättelsen. Enligt intervjuade hanteras
kontroll av att lagstadgade tidsfrister hålls i egenkontroll. Det finns ingen tydlig rutin för hur
egenkontrollen ska genomföras och hur resultatet ska dokumenteras.
Intervjuade socialsekreterare uppger att det sker kontroll av deras arbete med
orosanmälningar genom att flera kollegor arbetar i gemensamma ärenden och då enhetschef
och/eller förste socialsekreterare får information om och läser bedömningar.
2.4.4. Intern kontroll
Kontrollmomenten inom ramen för nämndens interna kontroll år 2020 skedde utifrån
riskkategorierna ekonomi, upphandling, IT och säkerhet. Inga avvikelser uppmärksammades.
Identifierade risker i nämndens internkontrollplan för 2021 avser övervägande av vård i
familjehem och sekretess. Kontrollerna genomförs en gång per år och ska återrapporteras till
nämnden. Det framgår inte av planen vem som ansvarar för genomförande av kontrollmoment.
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3. %HG|PQLQJRFKUHNRPPHQGDWLRQHU
Vi bedömer att nämndens styrning och uppföljning av arbetet med orosanmälningar avseende
barn och unga är delvis ändamålsenlig. Vår bedömning grundar sig på att det finns en tydlig
organisation och ansvarsfördelning för arbetet. Nationell styrning konkretiseras i kommunala
processer, rutiner och handböcker som utgör stöd för socialsekreterare och arbetsledare och
ger förutsättningar för en verksamhet av god kvalitet. Vi bedömer dock att det är en brist att
den övergripande handläggnings- och verkställighetsprocessen inte har uppdaterats och
reviderats inom föreskriven tid då det under perioden har skett förändringar avseende såväl
organisation som lagstiftning.
Vidare finns det, enligt vår bedömning, brister i nämndens uppföljning och kontroll av
följsamhet till lag- och kvalitetskrav. Egenkontroll innebär att kontrollera att verksamheten
bedrivs enligt processer och rutiner som syftar till att nå ställda krav och mål. I socialnämndens
verksamhet saknas struktur för hur egenkontroller ska genomföras och dokumenteras och
därmed dokumentation och uppföljning som påvisar huruvida nämndens verksamhet
exempelvis följer lagstadgade tidsfrister för skyddsbedömning och förhandsbedömning. Vi
bedömer att detta är en brist som är särskilt angelägen att beakta utifrån medarbetarnas
upplevda höga arbetsbelastning, den höga personalomsättningen och det ökade antalet
inkomna anmälningar.
Vad gäller annan uppföljning av arbetet med orosanmälningar så visar granskningen att det
sker en kontinuerlig uppföljning av statistik i verksamheten och att nämnden får information
om volymer årligen och händelser av betydelse löpande. För att säkerställa fullgoda och
faktabaserade analys- och planeringsunderlag bedömer vi att verksamhetsstatistiken
avseende orosanmälningar bör utvecklas till att innefatta aktualiseringsorsak och anmälare. Vi
bedömer även att medarbetare i verksamheten bör delges statistik och annan uppföljning i
syfte att säkra kvaliteten i uppföljningen och förankra identifierade förbättringsområden. Vidare
bedömer vi att nämnden bör ta del av sådan statistik kontinuerligt under året.
Vi ser det som positivt att socialsekreterare arbetar med att informera andra yrkesverksamma
i kommunen om anmälningsskyldigheten samt att enhetens mottagningsfunktion fungerar
rådgivande. Dock ser vi bekymmersamt på att det inte har genomförts informationsinsatser
under pandemin år 2020, delvis på grund av resursbrist. Vi noterar att verksamheten har
uppmärksammat att förskolan och barnavårdscentralen troligen inte anmäler oro i den
utsträckning de borde. Vi bedömer därav att det finns behov av ytterligare informationsinsatser
till de identifierade grupperna samt att informationsspridningen systematiseras.
Vidare ser vi positivt på nämndens och förvaltningens arbete med att utveckla samverkan med
skola och polis i syfte att möjliggöra tidig upptäckt av oro och därmed tidiga insatser.
Revisionsfrågor

Svar

Har nämnden tillsett att organisation och
ansvar avseende hantering av
orosanmälningar är väl definierad och
dokumenterad?

Delvis. Det finns en organisation med
mottagningsgrupp och utsedd närvarofunktion som
ansvarar för hantering av orosanmälningar. Styrning,
organisation och ansvarsfördelning är dokumenterad.
Till följd av ökade volymer råder det dock en hög
arbetsbelastning och personalomsättning som utgör
en risk för kvalitetsbrister i arbetet. En omorganisation
har genomförts för att möta dessa risker.
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Säkerställer nämnden en ändamålsenlig
hantering av orosanmälningar samt av
skydds- och förhandsbedömningar?

Delvis. Det finns dokumenterade processer, rutiner
och handbok för arbetet som innefattar såväl skyddssom förhandsbedömningar. Dock genomförs ingen
uppföljning av följsamhet till dessa. Socialsekreterare
i mottagningen har en struktur för kontroll av
bedömningar.

Finns det rutiner och systematik
avseende information till allmänheten och
andra kommunala aktörer gällande
skyldigheten att anmäla misstankar om att
barn far illa?

Delvis. Socialsekreterare har genomfört
informationsinsatser om anmälningsskyldigheten till
personal på skolor. Dock har de inte haft möjlighet att
genomföra detta den senaste tiden på grund av
pandemin och hög arbetsbelastning.

Har nämnden säkerställt en tillräcklig
uppföljning och kontroll av hanteringen av
orosanmälningar?

Delvis. Statistik avseende antal orosanmälningar och
ej inledda utredningar delges nämnden årligen.
Nämnden tar därtill del av muntliga
lägesbeskrivningar från förvaltningen.
Nämnden får information om eventuella klagomål,
synpunkter och avvikelser i samband med
kvalitetsuppföljning vid varje tertial. Resultat av
genomförda egenkontroller framgår inte av
kvalitetsberättelse eller annan uppföljning.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att:
f

Uppdatera och vid behov
verkställighetsprocessen.

f

Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för analys
och utveckling av verksamhetens kvalitet.

f

Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt och
utifrån identifierade behov.

f

Säkerställ en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar samt
vidta åtgärder utifrån identifierade förbättringsområden.

revidera

den

övergripande

handläggnings-

och

Höganäs den 13 september 2021

Sofia Holmberg
EY

Imelda Bengmark
EY
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.lOOI|UWHFNQLQJ
Intervjuade funktioner:
f
f
f
f
f
f

Socialnämndens presidium
Socialchef
Avdelningschef för individ- och familjeomsorgen (IFO)
Enhetschef för barn, unga och familjeenheten (BUF)
Förste socialsekreterare
Urval av socialsekreterare i mottagningsgrupp och utredningsgrupp

Dokument:
f Organisationsschema för enheten barn, ungdom och familj
f Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 för socialnämnden
f Årsredovisning 2020 för socialnämnden
f Kvalitetsberättelse för socialnämnden år 2020
f Intern kontrollplan 2020 för socialnämnden
f Uppföljning av intern kontroll 2020 för socialnämnden
f Handläggnings- och verkställighetsprocess
f Presentation angående information avseende anmälningsskyldighet
f Mall för månadsuppföljning inom barn, ungdom och familjeenheten
f Samverkansmodell polis/socialtjänst
f Dokumenterad beskrivning av samverkan mellan socialtjänsten och polisen
f Kvalitetsuppföljning för socialnämnden, tertial 1
f Månadsuppföljningar inom barn, ungdom och familjeenheten för år 2020
f Socialnämndens protokoll och kallelser från september år 2020 fram till juni år 2021
f Månadsuppföljningar inom barn, ungdom och familjeenheten för år 2021 (januari-juni)
f Kvalitativ statistik kring vem som anmäler och ärendetyp, augusti år 2021
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%LODJRU
Bilaga 1. Nämndmål och mätetal som berör IFO.
Nämndmål

Socialnämnden
bidrar till att
medborgare
lever så tryggt
som möjligt.
Socialnämnden
bidrar till att
medborgare
lever så
självständigt
som möjligt.

Trygga och
självständiga
medarbetare.

Socialnämnden
bidrar till en
bättre miljö.

Mätetal

Referens
mål 2020

Mål 2021

Mål 2022

Mål 2023

Resultat
2020

Andel nöjda med
bemötandet, IFO.

Minst 90%

Minst 90%

Minst 90%

Minst 90%

97%

Andel som tycker
att det är lätt att
komma i kontakt,
socialtjänst.

Minst 80%

Minst 80%

Minst 80%

Minst 80%

Saknas

Andel som
upplever
delaktighet och
möjlighet att
påverka, IFO.

Minst 90%

Minst 80%

Minst 80%

Minst 80%

79%

Minst index
83

Minst index
85

Minst index
85

Minst index
85

Index 79

Minst 90%

Minst 90%

Minst 90%

Minst 90%

Saknas

Minst 90%

Minst 90%

Minst 90%

Minst 90%

Saknas

Minst 82%

Minst 90%

Minst 90%

Minst 90%

Saknas

4,5

4,5

4,6

4,6

Saknas

-

90%

95%

95%

Saknas

Hållbart
medarbetarengagemang ±
HME.
Andel nöjda med
ledarskapet.
Andel nöjda med
chefens
tillgänglighet.
Andel nöjda med
sysselsättningsgra
den.
Nöjdhet med
förväntningar och
förutsättningar för
arbetet
(medelvärde).
Andel
medarbetare som
genomgått
utbildningen i
Eco-driving och
gastankning.

Tabell 1. Nämndmål för socialnämnden år 2020±2023 som omfattar Individ- och familjeomsorg samt
uppföljning av nämndmål i årsredovisning.
Källa: Budget 2021 för socialnämnden samt årsredovisning 2020 för socialnämnden.
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Bilaga 2. Nämndens uppföljning enligt protokoll.

Protokoll

Uppföljning och information
x

Protokoll 2020-09-09
x
x
Protokoll 2020-10-28
x
Protokoll 2021-01-27

Protokoll 2021-03-03

x
x
x
x
x

Protokoll 2021-04-28
Protokoll 2021-05-26

x
x

Socialchef informerar om högt tryck vad gäller
orosanmälningar.
Ekonomisk prognos och delårsbokslut.
Socialchef informerar om vad som är på gång i
verksamheterna, utvecklingsarbetet, samverkan
och en mindre omorganisering.
Uppföljning av intern kontroll samt förbättringsoch direktåtgärder 2020.
Årsredovisning 2020.
Socialchef informerar om förvaltningens arbete
med bland annat arbetssätt, bokslut och
digitalisering.
Kvalitetsberättelse år 2020.
Socialchef informerar om vad som är på gång i
förvaltningen.
Information om utfall av socialjouren 2020
avseende bland annat utfall antal ärenden, utfall
tidsåtgång och antal ärenden per ärendetyp.
Kvalitetsuppföljning tertial 1 2021
Uppföljning av intern kontroll 2021 tertial 1

Källa: Socialnämndens kallelser och protokoll mellan september år 2020 fram till juni år 2021
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§ 11
REVISIONSRAPPORT - INFORMATIONSSÄKERHET I PRAKTIKEN
Sammanfattning av ärendet
På revisorernas uppdrag har Ernst & Young (EY) genomfört en granskning för att testa hur väl
kommunens arbete med IT och informationssäkerhet har kommunicerats till medarbetarna i praktiken,
exempelvis genom utbildningar och instruktioner. Granskningen utformades och utfördes av EY
tillsammans med representanter från kommunens IT-avdelning. Metoden baserades på en simulerad
attack via epost, där medarbetare riskerar att luras lämna ut information till en falsk avsändare, en så
kallad
phishingattack.
Baserat på genomförd analys bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under
det EY anser att man kan förvänta sig utav kommunen. Slutsatsen baseras på den typ av
verksamhet som bedrivs samt på känslighetsgraden av den information, exempelvis
personuppgifter, som kommunen behandlar i dess dagliga verksamhet.
Baserat på resultatet av granskningen har EY valt att presentera tre övergripande
rekommendationer som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver:
- Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med informationssäkerhetsutbildningar,
särskilt fokuserat på de delar av organisationen som kan vara målgrupper för
phishingattacker.
- Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing.
- Vidareutveckla sina befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicerar vikten av att
rapportera säkerhetsincidenter till alla medarbetare.
Kommunledningskontoret har lämnat ett yttrande hur Höganäs kommun arbetar med dessa tre
rekommendationer. Bland annat genom att kommunen håller på att gå över till Microsoft 365 (M365)
vilket erbjuder en mer säker plattform. Under 2022 kommer även interaktiva utbildningstjänster för
kontinuerlig träning och repetition kring phising kommer att införas och utvärderas. Under 2022
kommer kommunen att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på standarderna
ISO 27001 och 27002. I samband med detta kommer samtliga medarbetare att utbildas i
informationssäkerhet och incidentrapportering.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 17 januari 2022,
Kommunledningskontoret, svar på granskningsrapport, den 21 december 2021,
Höganäs kommuns revisorer, missiv på granskningsrapport, den 8 november 2021,
EY, rapport: informationssäkerhet i praktiken, november 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
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att lägga granskningsrapporten till handlingarna.
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2021-12-21

SVAR PÅ REVISIONSRAPPORT NOVEMBER 2021
INFORMATIONSSÄKERHET I PRAKTIKEN
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information.
Detta innefattar information i alla dess former, till exempel ljud, bild, film och så vidare
oavsett hur information lagras, bearbetas och kommuniceras. Det kan vara med stöd av IT,
papper eller direkt av oss människor i form av tal. Medan IT-säkerhet fokuserar på säkerhet
i IT-baserad informationshantering, handlar informationssäkerhet alltså om all information.
Revisionens granskning är genomförd med fokus på ett av flera olika fokusområden som
kommunen arbetar med när det gäller informationssäkerhet. Området som har granskats är
så kallad phising. En metod där e-post används för att uppmana och lura mottagaren att
lämna ut personliga uppgifter eller annan känslig information. Mottagaren kan också
uppmanas att svara genom att klicka på bifogade länkar som i sin tur kan innehålla och
överföra skadlig kod.
Kommunen har i genomförd test valt att utföra phsingattacken mot alla kommunens epostanvändare och med en striktare acceptansnivå än den som revisionen initialt föreslog.
Skälet till detta vara att få en helhetsbild över vilka områden och verksamheter som kan vara
mer mottagliga för attacker av det här slaget.
Svaret utgår ifrån de tre övergripande rekommendationer som framkommit i revisionens
rapport som är:


Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med
informationssäkerhetsutbildningar, särskilt fokuserat på de delar av organisationen
som kan vara målgrupper för phishingattacker.



Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing.



Vidareutveckla sina befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicerar vikten av att
rapportera säkerhetsincidenter till alla medarbetare.

Nedan svar beskriver kommande planerade aktiviteter och åtgärder i hur Höganäs kommun
aktivt arbetar för att undvika förluster av känslig information, negativt rykte eller som kan få
andra betydande konsekvenser.
UTVECKLA ETT STRUKTURERAT OCH REGELBUNDET ARBETE MED
INFORMATIONSSÄKERHETSUTBILDNINGAR, SÄRSKILT FOKUSERAT PÅ DE
DELAR AV ORGANISATIONEN SOM KAN VARA MÅLGRUPPER FÖR
PHISHINGATTACKER.
Höganäs kommun påbörjade under 2021 införandet av Microsoft 365 (benämns M365
vidare i detta dokument). M365 är Microsofts samarbetsplattform för kommunens anställda
och innehåller tjänster och verktyget i molnet för applikationer, enhetshantering och
avancerad säkerhet.
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Under 2022 kommer samtliga kommunens medarbetare att flytta över till M365. I
plattformen M365 finns ett utökat stöd vad det gäller säkerhet som idag inte finns i
kommunens nuvarande plattform. Det utökade stödet kan förhindra att vissa typer av
attacker eller kända hot kan stoppas innan de når användare och därmed hjälpa användaren
att inte göra fel.
Det pågående införandet av M365 ger kommunen nya verktyg att utveckla och förstärka
kommunens skydd och exponering från externa hot.
I arbetet med att kontinuerligt informera, utveckla och utbilda kommunens medarbetare så
kommer interaktiva tjänster under 2022 införas där medarbetaren ges riktad träning och
simulering som stärker medarbetarens och kommunens säkerhetsmedvetenhet.
I syfte att nå ut till alla kommunens medarbetare på olika informationskanaler så kommer
även information och utbildning ske genom föreläsning där medarbetare i kommunen bjuds
in under 2022.
GENOMFÖRA BÅDE TEORETISKA SAMT PRAKTISKA ÖVNINGAR INOM
PHISHING.
Interaktiva utbildningstjänster för kontinuerlig träning och repetition kring phising kommer
att införas och utvärderas under 2022. Utbildningstjänsten som riktar sig till alla medarbetare
kombinerar interaktiva utbildningar om IT-säkerhet med simulerade attacker och praktiska
övningar.
VIDAREUTVECKLA SINA BEFINTLIGA RAPPORTERINGSVÄGAR, SAMT
KOMMUNICERAR VIKTEN AV ATT RAPPORTERA SÄKERHETSINCIDENTER TILL
ALLA MEDARBETARE.
Under 2022 kommer kommunen att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet
baserat på standarderna ISO 27001 och 27002. Ett systematiskt arbete med
informationssäkerhet är riskbaserat och bygger på återkommande riskanalys med tillhörande
åtgärder. I samband med detta kommer samtliga medarbetare att utbildas i
informationssäkerhet och incidentrapportering. Ledningssystemet bygger på MSB:s
metodstöd för informationssäkerhet där verksamhetsanalys är en av grundstenarna för att
kartlägga nuläget och anpassa åtgärderna efter varje verksamhets förutsättningar.
Införandet av M365 kommer att öka tillgängligheten till information på intranätet även för
mobila användare som har sin huvudsakliga arbetsplats utanför kontoret. Det kommer att ge
oss möjlighet att utöka våra befintliga rapporteringsvägar så att de blir lätt tillgängliga för all
personal.
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Revisionsrapport – arbetet med informationssäkerhet i
praktiken
Sammanfattning av ärendet
På revisorernas uppdrag har Ernst & Young (EY) genomfört en granskning för att testa hur väl
kommunens arbete med IT och informationssäkerhet har kommunicerats till medarbetarna i praktiken,
exempelvis genom utbildningar och instruktioner. Granskningen utformades och utfördes av EY
tillsammans med representanter från kommunens IT-avdelning. Metoden baserades på en simulerad attack
via epost, där medarbetare riskerar att luras lämna ut information till en falsk avsändare, en så kallad
phishingattack.
Baserat på genomförd analys bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under
det EY anser att man kan förvänta sig utav kommunen. Slutsatsen baseras på den typ av
verksamhet som bedrivs samt på känslighetsgraden av den information, exempelvis
personuppgifter, som kommunen behandlar i dess dagliga verksamhet.
Baserat på resultatet av granskningen har EY valt att presentera tre övergripande
rekommendationer som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver:
- Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med informationssäkerhetsutbildningar,
särskilt fokuserat på de delar av organisationen som kan vara målgrupper för
phishingattacker.
- Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing.
- Vidareutveckla sina befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicerar vikten av att
rapportera säkerhetsincidenter till alla medarbetare.
Kommunledningskontoret har lämnat ett yttrande hur Höganäs kommun arbetar med dessa tre
rekommendationer. Bland annat genom att kommunen håller på att gå över till Microsoft 365 (M365)
vilket erbjuder en mer säker plattform. Under 2022 kommer även interaktiva utbildningstjänster för
kontinuerlig träning och repetition kring phising kommer att införas och utvärderas. Under 2022 kommer
kommunen att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på standarderna ISO 27001 och
27002. I samband med detta kommer samtliga medarbetare att utbildas i informationssäkerhet och
incidentrapportering.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, svar på granskningsrapport, den 21 december 2021,
Höganäs kommuns revisorer, missiv på granskningsrapport, den 8 november 2021,
EY, rapport: informationssäkerhet i praktiken, november 2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta kommunledningskontorets yttrande så som sitt eget till Höganäs kommuns revisorer.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
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att lägga granskningsrapporten till handlingarna.
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Kommunchef
Mats Löfgren
IT-chef
Jennie Lohmander
IT-samordnare
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Sammanfattning
På uppdrag av Höganäs kommuns förtroendevalda revisorer har EY genomfört en granskning för att
testa hur väl kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet har kommunicerats till
medarbetarna i praktiken, exempelvis genom utbildningar och instruktioner. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om det finns brister i det praktiska arbetet med IT- och
informationssäkerhet inom Höganäs kommun. Detta genom att bedöma i vilken utsträckning en
angripare riskerar att komma åt Höganäs kommuns IT-miljöer genom angrepp via e-post. De följande
revisionsfrågorna har legat till grund för granskningen:
Ź Hur väl hanterar kommunens medarbetare hotet från attacker genom falska epostmeddelanden, så kallad phishing?
Ź Hur kan Höganäs kommuns säkerhetsarbete kopplat till attacker med falska epostmeddelanden utvecklas?
Granskningen genomfördes mellan maj 2021 till november 2021 och baserades på en simulerad
attack via e-post, där medarbetare riskerar att luras lämna ut information till en falsk avsändare, en
så kallad phishingattack. Granskningen utformades och utfördes av EY tillsammans med
representanter från kommunen. Metoden bygger på EY:s etablerade ramverk över hur en
organisation arbetar med informationssäkerhet, samt EY:s beprövade metodik för att genomföra en
simulerad phishingattack. Resultaten analyserades i tre huvudområden: 1) Mottagare som klickat på
länken i e-postmeddelandet, 2) Mottagare som uppgav användarinformation på landningssidan,
samt 3) Mottagare som rapporterade e-postmeddelandet. Dessa områden jämfördes sedan mot på
förhand definierade acceptansnivåer, samt med vad EY anser är en godtagbar standard i offentlig
sektor.
Baserat på genomförd analys bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under det EY
anser att man kan förvänta sig utav kommunen. Slutsatsen baseras på den typ av verksamhet som
bedrivs samt på känslighetsgraden av den information, exempelvis personuppgifter, som kommunen
behandlar i dess dagliga verksamhet. EY noterar att kommunen själva har definierat striktare
acceptansnivåer, vilket gör att man enligt den egna definitionen löper en mycket hög risk att utsättas
för phishingattacker. Kommunen rekommenderas att vidta åtgärder för att stärka utbildning och
medvetenheten hos personalen, samt åtgärda svagheter i motståndskraften mot phishingattacker.
Detta för att undvika förluster av känslig information, negativt rykte eller andra betydande
konsekvenser.
Baserat på resultatet av granskningen har EY valt att presentera tre övergripande rekommendationer
som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver:
Ź Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med informationssäkerhetsutbildningar,
särskilt fokuserat på de delar av organisationen som kan vara målgrupper för
phishingattacker.
Ź Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing.
Ź Vidareutveckla sina befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicerar vikten av att
rapportera säkerhetsincidenter till alla medarbetare.
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1. Bakgrund
Höganäs kommun, inklusive dess nämnder och förvaltningar, behandlar stora mängder digital
information. Detta skapar många nya möjligheter i form av effektivare förvaltning, uppföljning och
utökad service till medborgare, samtidigt som risker uppstår när informationen inte hanteras
ändamålsenligt. För att uppnå god informationssäkerhet inom organisationen krävs det att styrning
och dagligt arbete bedrivs på ett sådant sätt att informationen är tillgänglig, riktig, har tillräckligt
starkt skydd samt är spårbar.
I tidigare granskningar har kommunens revisorer identifierat risker relaterat till kommunens
övergripande arbete med IT- och informationssäkerhet, samt sårbarheter kopplat till
verksamhetskritiska system inom kommunen. Revisorerna har därför valt att genomföra en
granskning för att testa hur väl kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet har
kommunicerats till medarbetarna i praktiken.
En sådan granskning genomförs genom att EY simulerar en cyberattack där falska epostmeddelanden skickas ut till medarbetarna, en så kallad phishingattack (svenska: nätfiske).
Genom ett fullgott informationssäkerhetsarbete bör medarbetarna kunna identifiera ett sådant
angrepp och veta hur de ska agera för att hantera och rapportera ett misstänksamt epostmeddelande med bibehållen säkerhet. Genom att analysera hur många mottagare av epostmeddelande som agerade korrekt kan revisorerna få en bild av hur väl utbildning och
medvetenhet fungerar i praktiken inom kommunen.

1.1

Phishing

Digitalisering leder till en ökad risk relaterad till informationssäkerhet. Cyberkriminella aktörer väljer i
en hög utsträckning att inte enbart attackera teknologin i en organisation, utan även människorna i
den. Cyberkriminella utför social manipulation genom att utnyttja mänskliga svagheter som rädsla
och förtroende för att utvinna känslig information som är viktig att skydda, eller för att sprida skadlig
kod som kan tillfoga en organisation, dess intressenter, samt samhället stor förstörelse. Under den
osäkra situationen av COVID-19 har EY sett en ökning av denna typ av cyberkriminalitet, särskilt
genom phishing. Detta innebär att den mänskliga aspekten blir avgörande för att säkerställa ett
adekvat skydd av en organisations tillgångar, samt för att uppfylla gällande lagkrav om
informationssäkerhet och integritet.
En fullbordad attack av phishing kan innebära stora konsekvenser för en organisation, både
finansiellt, men även sociala konsekvenser som ett försämrat anseende och rykte. Det är därmed
viktigt att vara proaktiv och bekämpa det ökade hotet av phishing. Risken för en fullbordad attack av
phishing reduceras om medarbetare inom en organisation är medvetna om hotet av phishing, har
kunskapen att kunna identifiera indikationer av ett falskt e-postmeddelande med fientligt uppsåt,
samt har en tydlig rapporteringsväg att följa för att rapportera eventuellt misstänkta epostmeddelanden. Att kontinuerligt genomföra medvetenhetsträning inom informationssäkerhet för
att medarbetare ska upptäcka samt reagera på hotet från phishing är ett alternativ för att mitigera
riskerna från denna typ av cyberattacker.
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1.2

Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i det praktiska arbetet med IT- och
informationssäkerhet genom att testa utbildning och medvetenhet hos medarbetare inom
kommunen. Vidare är syftet också att bedöma i vilken utsträckning en angripare riskerar att komma
åt Höganäs kommuns IT-miljöer genom angrepp via e-post. De följande revisionsfrågorna har legat
till grund för granskningen:
Ź Hur väl hanterar kommunens medarbetare hotet från attacker genom falska epostmeddelanden, så kallad phishing?
Ź Hur kan Höganäs kommuns säkerhetsarbete kopplat till attacker med falska epostmeddelanden förbättras?

1.3

Avgränsningar

Granskningen är avgränsad till att ge en bild över hur sårbar kommunen är för attacker riktade mot
personalen via e-post. Det ges alltså inte någon helhetsbild av kommunens totala arbete inom IT- och
informationssäkerhet utan syftet är ge en mer detaljerad bild av ett begränsat område. Ingen teknisk
testning har heller utförts för att granska effektiviteten i kommunens skalskydd, dvs. hur väl
existerade och inbyggda säkerhetskontroller fungerar för att identifiera och stoppas illvilliga epostmeddelanden.

1.4

Metod och genomförande

Granskningen bygger på EY:s etablerade ramverk för hur en organisation arbetar med
informationssäkerhet. Figur 1 nedan visar hur arbetstagarens motivation och förmåga att uppfylla
kraven påverkas av genomförda organisatoriska åtgärder. Detta formar i sin tur den enskilda
medarbetarens efterlevnad av regler, samt motståndskraft mot angrepp.

Figur 1: EY:s ramverk för bedömning av en organisations informationssäkerhet
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Den genomförda granskningen har fokuserat på att analysera beteendet hos kommunens
medarbetare genom att utföra en simulerad phishingövning. Övningen testar således främst
kommunens, samt de anställdas, motståndskraft mot denna typ av angrepp. Nedan följer en mer
detaljerad beskrivning av EY:s metodik för att utföra en phishingövning samt en detaljerad
beskrivning av hur övningen genomfördes.

1.4.1 Metod
EY använder en beprövad metodik för att genomföra, och analysera, en simulerad phishingattack.
Övningen sätts upp med hjälp av ett verktyg som används för att skicka ut ett e-postmeddelanden till
den definierade målgruppen, samt för att samla in data kring det faktiska utfallet. Insamlad
information jämförs sedan mot på förhand definierade acceptansnivåer, samt vad EY anser är en
godtagbar standard i offentlig sektor. Den information som ligger till grund för granskningen har
insamlats av EY i möten med utvalda nyckelpersoner som arbetar med informationssäkerhet
inom Höganäs kommun.
För att besvara revisionsfrågorna har EY granskat tre huvudområden enligt nedan:
Ź Mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet ʹ EY har granskat hur många
mottagare av det förfalskade e-postmeddelande som klickade på länken till landningssidan
inbäddad i e-postmeddelandet. Detta för att få en förståelse för kommunens motståndskraft
mot hotet av phishing, samt hur god kunskapsnivån inom kommunens medarbetare är för att
kunna identifiera ett e-postmeddelande från en falsk avsändare. EY bedömer att detta är ett
viktigt område att granska då riskerna för att cyberkriminella kan utvinna känslig
information, implementera skadlig kod, eller attackera en organisations IT-infrastruktur ökar
avsevärt om en mottagare klickar på en skadlig länk eller laddar ner en bilaga i ett epostmeddelande skickat från en okänd avsändare.
Ź Mottagare som uppgav användarinformation på landningssidan ʹ EY har granskat hur
många mottagare av det förfalskade e-postmeddelandet som initialt klickade på länken
inbäddad i e-postmeddelandet, för att sedan uppge användarinformation på den förfalskade
landningssidan. Detta för att skapa en förståelse för hur stark kommunens motståndskraft är
mot angrepp av phishing, samt för att mäta kunskapsnivån hos kommunens medarbetare att
kunna identifiera en förfalskad landningssida från en okänd domän. EY bedömer att detta är
ett viktigt område att granska då riskerna för att cyberkriminella kan utvinna känslig
information och ta sig in i en organisations IT-infrastruktur ökar avsevärt om en medarbetare
delar med sig av sin användarinformation som kan leda till en organisations tillgångar.
Ź Mottagare som rapporterade e-postmeddelandet ʹ EY har granskat hur många mottagare
av det förfalskade e-postmeddelandet som identifierade indikationerna på phishing, samt
valde att rapportera meddelandet till kommunens IT-avdelning. Detta för att mäta
kommunens motståndskraft mot phishing, skapa en förståelse för hur väl kommunens
medarbetare identifierar ett e-postmeddelande från en falsk avsändare, samt hur väl
rapporteringsvägen för att rapportera dessa fungerar, och i vilken utsträckning den används
av medarbetarna i praktiken. EY bedömer detta som ett viktigt område att granska, då det
dels visar på hur medvetna medarbetarna inom kommunen är kring vikten av att rapportera
phishing, samt hur väl rapporteringsvägen fungerar i praktiken. Detta då en tidig
rapportering av ett misstänksamt e-postmeddelande tillåter en organisation att omedelbart
upptäcka en cyberattack av detta slag, utreda dess omfattning, samt sätta in skyddsåtgärder.
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1.4.2 Genomförande
Övningen har utformats och genomförts av specialister inom IT- och informationssäkerhet från EY,
tillsammans med utvalda representanter från Höganäs kommun. De utvalda representanterna från
kommunen har givits möjlighet att faktagranska rapporten i syfte att säkerställa att slutsatser
grundar sig i korrekta fakta. Nedan följer en ingående beskrivning av respektive huvudmoment för
att förbereda, utföra och analysera den simulerade attacken.
1.4.2.1 E-postmeddelande och landningssida
En simulerad phishingattack bygger på att ett e-postmeddelande skickas ut till en utvald målgrupp. Epostmeddelande kan vara utformat på olika sätt baserat på övningens syfte. E-postmeddelandet kan
exempelvis innehålla en länk som leder vidare till en internetsida (landningssida), eller inkludera en
länk som initierar en nerladdning av en fil. E-postmeddelanden som inkluderar en länk till en
landningssida testar vanligtvis hur villiga anställda är att dela med sig av användarinformation som
inloggningsuppgifter eller att ladda ner okända filer.
För att bestämma hur e-postmeddelandet skulle utformas hölls inledningsvis möten tillsammans
med kommunens representanter. Beslutet föll på att inkludera en länk i e-postmeddelande som
hänvisade till en landningssida. På landningssidan uppmanades det att berörd person skulle uppge
inloggningsuppgifter (e-postadress samt lösenord) till sitt outlook-konto. För e-postmeddelandet
som skickades ut samt landningssidan, se Bilaga 1.
1.4.2.2 Målgrupp och utskick
Målgruppen för en simulerad phishingattack kan variera beroende på övningens syfte. Epostmeddelande kan exempelvis vara riktat mot utvalda avdelningar eller bolag baserat på deras
risknivå. E-postmeddelandet kan också skickas ut till samtliga anställda för att på så sätt skaffa sig en
övergripande bild av kommunens motståndskraft samt de anställdas medvetenhet.
I samråd med kommunens representanter beslutades det att skicka ut e-postmeddelandet till
samtliga 2737 medarbetare inom Höganäs kommun. Innan det faktiska e-postmeddelandet skickades
ut hölls ett testmöte där den simulerade attacken testades för att säkerställa att e-postmeddelandet
gick igenom skalskyddet och skulle nå fram till mottagarna. Den tekniska genomgången inkluderade
behov av vitlistning, spamfilter samt potentiell rate limiting. Onsdagen den 8 september 2021, dagen
efter att den tekniska genomgången avslutats med lyckade resultat, skickades e-postmeddelandet ut
till samtliga mottagare. Simuleringen var sedan aktiv i en veckas tid, fram till den 15 september 2021.
1.4.2.3 Rapportering
Att skydda sig mot hotet från en phishingattack är komplicerat och är en samverkan mellan många
olika faktorer. En viktig komponent är att effektiva rapporteringsvägar existerar, samt att de
anställda är medvetna kring dessa. Åtgärder bör vidtas skyndsamt då hotet är som störst under den
initiala tiden efter att e-postmeddelandet mottagits. Det är också av stor vikt att personer som
förmodar att de blivit utsatta för angrepp vidtar nödvändiga åtgärder för att ändra
inloggningsuppgifter som en angripare kan ha fått tillgång till.
Inom Höganäs kommun ska rapporteringen av ett förmodat falskt e-postmeddelande rapporteras till
IT-avdelningen. Rapporteringen kan ske via e-post eller ett telefonsamtal. När IT-avdelningen har
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tagit emot en rapportering tar de vidare ärendet och undersöker dess natur. Ifall det bekräftas att ett
illvilligt e-postmeddelande har tagits emot av någon av kommunens anställda läggs det upp en
varning på kommunens intranät. Samtliga anställda som misstänker att de utsatts för falskt epostmeddelande uppmanas att rapportera detta till IT-avdelningen för att få hjälp att byta
inloggningsuppgifter. För varningen som lades upp i samband med den simulerade övningen, se
Bilaga 2.
1.4.2.4 Risknivåer och acceptansnivåer
För att tolka resultaten av en simulerad phishingattack krävs en förståelse kring potentiella risker av
en fullbordad attack (risknivåer), samt mottagarens relativa benägenhet att acceptera dessa
(acceptansnivåer). Risken för en fullbordad attack kan exempelvis vara mer omfattande för en större
kommun då dessa besitter mer känslig information samt större finansiell kraft. Det kan också vara
skillnader inom en kommun, där vissa förvaltningar kan ha mindre risk än andra baserat på typen av
verksamhet. Se Tabell 1 för den definition av risknivåer som EY har använt under genomförd
granskning:
Tabell 1: Risknivåer för phishingövning

Mycket hög risk

En mycket hög risk för, och i samband med, en phishingattack existerar.
Kommunen rekommenderas att omgående vidta åtgärder för att
åtgärda svagheter i motståndskraften mot phishingattacker. Detta för
att undvika finansiella förluster, negativt rykte eller andra betydande
konsekvenser.

Hög risk

En hög risk för, och i samband med, en phishingattack existerar.
Kommunen rekommenderas att vidta åtgärder för att utvärdera och
åtgärda svagheter i motståndskraften mot phishingattacker. Detta för
att undvika finansiella förluster, negativt rykte eller andra betydande
konsekvenser.

Medel risk

En medel risk för, och i samband med, en phishingattack existerar.
Kommunen rekommenderas att utvärdera och förbättra
motståndskraften mot phishingattacker. Detta för att undvika
finansiella förluster, negativt rykte eller andra betydande konsekvenser.

Låg risk

En låg risk för, och i samband med, en phishingattack existerar.
Kommunen rekommenderas att arbeta vidare med att kontinuerligt
säkerställa en hög motståndskraft mot phishingattacker. Detta för att
undvika finansiella förluster, negativt rykte eller andra betydande
konsekvenser.

Innan en simulerad phishingattack påbörjas är det även viktigt att översätta de olika risknivåerna som
existerar till specifika mätetal anpassade för den aktuella organisationen, vilket kallas för
acceptansnivåer. För den simulerade övningen definierades acceptansnivåer av kommunens
representanter genom att omvandla risknivåerna till specifika procentandelar, se Bilaga 3.

1.4.3 Tidsplan
Granskningen genomfördes från maj 2021, till november 2021, se Tabell 2 nedan för granskningens
tidsplan.
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Tabell 2: Tidsplan

Förberedelser och planering

Maj ʹ September 2021

Test och utskick

September 2021

Rapportskrivning samt intern kvalitetssäkring

September 2021

Justering samt färdigställande av rapport

Oktober 2021

Avrapportering och slutpresentation

November 2021
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2. Analys
En phishingattack kan genomföras på många olika sätt vilket kan påverka resultatet samt eventuella
konsekvenser av attacken. Beroende på vad en cyberkriminell aktör har för målsättning med en
attack kan den vara mer eller mindre riktad till specifika personer eller avdelningar inom kommunen.
Sättet man utformar phishingattacken på påverkar därmed resultatet och bör vägas in i analysen av
detta. I följande kapitel analyseras resultatet av den simulerade attack som EY gemensamt med
kommunen utformat. Analysen presenteras i tre delar som kretsar runt tre nyckeltal: 2.1 Mottagare
som klickat på länken i e-postmeddelandet, 2.2 Mottagare som uppgav användarinformation på
landningssidan, samt 2.3 Mottagare som rapporterade e-postmeddelandet.

2.1

Mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet

Resultatet av den simulerade attacken visar att 16% av alla mottagare klickade på den inbäddade
länken i e-postmeddelandet. Resultatet av granskningen visar att kommunen, inklusive nämnder,
förvaltningar samt helägda bolag, löper en mycket hög risk att utsättas för en phishingattack i
jämförelse med kommunens på förhand definierade acceptansnivåer.
Höganäs kommun hade i samråd med EY på förhand bestämt acceptansnivåer för vilka resultat som
bör accepteras baserat på verksamhetens omfattning och nuvarande arbete kring medvetenhet av
informationssäkerhet. Se Tabell 3 för de på förhand beslutade acceptansnivåerna.
Tabell 3: Acceptansnivåer för andel mottagare som klickar på länken

Riskanalys

Acceptansnivå (%)

Mycket hög risk

>5%

Hög risk

3,1ʹ5%

Medel risk

1,5ʹ3%

Låg risk

<1,5%

2.1.1 Resultat av simulering
Totalt skickades e-postmeddelandet till 2737 medarbetare inom Höganäs kommun, inklusive
förvaltningar samt kommunala bolag. 449 av dessa mottagare öppnade e-postmeddelandet och
klickade på den inbäddade länken i meddelandet, motsvarande 16% av alla mottagare, se Figur 2
nedan. I relation till acceptansnivåerna presenterade i Tabell 3, löper därmed Höganäs kommun,
inklusive förvaltningar samt kommunala bolag, en mycket hög risk för att utsättas för en lyckad
attack av phishing.
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Andel mottagare som klickade på länken
Klickade inte på länk

Klickade på länk

16%

84%

Figur 2: Fördelning av andel mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet (%).

Simuleringen var aktiv under en veckas period. Majoriteten av mottagarna som klickade på länken i
e-postmeddelandet gjorde detta under simuleringens första dag, motsvarande 61% av alla mottagare
som tryckte på länken. Figur 3 visar att andelen mottagare som klickade på länken i epostmeddelandet under resterande dagar sjönk sedan markant, vilket enligt EY är förväntat i en
simulerad attack som påkallar omedelbara handlingar av mottagaren.
Andel klick av länk per dag
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13/9
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Figur 3: Andel klick av länk i e-postmeddelande per dag (%).

Figur 4 visar hur stor andel av e-postmeddelandets mottagare som klickade på den inbäddade länken
i e-postmeddelandet, per organisation. EY noterade att AB Höganäshem var organisationen med den
högsta andelen mottagare som klickat på länken (6) baserat på deras totala antal mottagare (23),
motsvarande 26% av bolagets totala antal mottagare. Även inom Höganäs omsorg AB noterade EY
att cirka 20% av bolagets anställda (203 mottagare av totalt 1025) klickade på den inbäddade länken i
e-postmeddelandet. Det totala resultatet av antal mottagare som klickade på den inbäddade länken i
e-postmeddelandet, i relation till de på förhand bestämda acceptansnivåerna visar på att samtliga
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delar av Höganäs kommun inklusive förvaltningar samt bolag, löper en mycket hög risk att utsättas
för en phishingattack.
Andel klick av länk per organisation
30%
25%
20%
15%
10%

Mycket hög risk

5%
0%
AB Höganäshem

Höganäs Energi AB

Höganäs kommun

Höganäs omsorg AB

Figur 4: Fördelning av mottagare som klickade på länk per organisation (%). Notera att andel mottagare som
klickat på e-postmeddelandet för varje organisation är baserat på det antal e-postmeddelanden som skickades
till respektive organisation.

Figur 5 visar hur stor andel av e-postmeddelandets mottagare som klickade på den inbäddade länken
i e-postmeddelandet, per kommunens förvaltningar. EY noterade att Nämndsservice KLK var
förvaltningen med det högsta andelen mottagare som klickat på länken (12) baserat på deras totala
antal mottagare (53), motsvarande 23% av förvaltningens totala mottagare. EY noterade att alla
kommunens förvaltningar löper en mycket hög risk för att utsättas för en lyckad cyberattack genom
phishing, i jämförelse med de tidigare bestämda acceptansnivåerna.
Andel klick av länk per förvaltning
25%
20%
15%
Mycket hög risk

10%
5%
0%

Figur 5: Fördelning av mottagare som klickade på länk per förvaltning (%). Notera att andel mottagare som
klickat på e-postmeddelandet för varje förvaltning är baserat på det antal e-postmeddelanden som skickades
till respektive förvaltning.
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2.2

Mottagare som uppgav användarinformation på landningssida

Resultatet av den simulerade attacken visar att 7% av e-postmeddelandets mottagare uppgav
användarinformation på den förfalskade landningssidan. Resultatet visar att kommunen, inklusive
nämnder, förvaltningar samt helägda bolag, löper en mycket hög risk att utsättas för en
phishingattack i jämförelse med kommunens på förhand definierade acceptansnivåer.
Höganäs kommun hade i samråd med EY på förhand bestämt acceptansnivåer för vilka resultat som
bör accepteras baserat på verksamhetens omfattning och nuvarande arbete kring medvetenhet av
informationssäkerhet. Se Tabell 4 för de på förhand beslutade acceptansnivåerna.
Tabell 4: Acceptansnivåer för andelen mottagare som uppger användarinformation

Riskanalys

Acceptansnivå (%)

Mycket hög risk

>2%

Hög risk

1,1ʹ2%

Medel risk

0,25ʹ1%

Låg risk

<0,2%

2.2.1 Resultat av simulering
Totalt skickades e-postmeddelandet till 2737 anställda på Höganäs kommun, inklusive förvaltningar
samt kommunala bolag. 185 av dessa mottagare klickade på länken i e-postmeddelandet samt
uppgav användarinformation på landningssidan, motsvarande 7% av alla mottagare, se Figur 6. I
relation till acceptansnivåerna presenterade i Tabell 4, löper därmed Höganäs kommun, inklusive
förvaltningar samt kommunala bolag, en mycket hög risk för att utsättas för en lyckad phishingattack.
Mottagare som uppgav användarinformation på landningssida (%)
Lämnade inte uppgifter

Lämnade uppgifter

7%

93%

Figur 6: Fördelning av mottagare som uppgav användarinformation på landningssida (%).

Figur 7 visar en jämförelse över andelen mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet i
relation till andelen mottagare som uppgav användarinformation på landningssidan per organisation.
EY noterade att AB Höganäshem var bolaget där flest mottagare procentuellt klickade på länken i e-
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postmeddelandet, men där ingen av dessa mottagare uppgav användarinformation på
landningssidan. I jämförelse med de på förhand bestämda acceptansnivåerna visar detta på att AB
Höganäshem löper en låg risk för att utsättas för en lyckad phishingattack. EY noterade att Höganäs
omsorg AB uppnådde den högsta andelen mottagare som uppgett användarinformation på den
förfalskade landningssidan, där 96 mottagare av totalt 1026 mottagare (9% av alla mottagare) lämnat
sin information. I jämförelse med acceptansnivåerna löper Höganäs kommun samt dess helägda
bolag Höganäs Energi AB och Höganäs omsorg AB en mycket hög risk för att utsättas för en lyckad
phishingattack.
Andel mottagare som klickade på länken i jämförelse med andel
mottagare som uppgav användarinformation
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Figur 7: Jämförelse av mottagare som klickade på länken i relation till mottagare som uppgav
användarinformation på landningssida (per organisation). Notera att andelen mottagare är baserat på det antal
e-postmeddelanden som skickades till respektive organisation.

Figur 8 visar en jämförelse över andelen mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet i
relation till andelen mottagare som uppgav användarinformation på landningssidan för respektive
förvaltning. Resultatet visar att alla mottagare inom alla förvaltningar utom räddningstjänsten angav
användarinformation på landningssidan. EY noterade att 6% av mottagarna inom socialförvaltningen
samt utbildningsförvaltningen uppgav användarinformation på landningssidan, vilket EY bedömer
som en hög nivå i jämförelse med antalet mottagare som enbart klickade på länken i epostmeddelandet. I jämförelse med de på förhand bestämda acceptansnivåerna löper alla
förvaltningar inom Höganäs kommun en mycket hög risk för att utsättas för en lyckad phishingattack,
förutom räddningstjänsten som löper en låg risk.
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Andel mottagare som klickade på länken i jämförelse med andel mottagare
som uppgav användarinformation
25%
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Lämnade användarinformation (%)

Figur 8: Jämförelse av mottagare som klickade på länken i relation till mottagare som uppgav
användarinformation på landningssida (per förvaltning). Notera att andelen mottagare är baserat på det antal
e-postmeddelanden som skickades till respektive förvaltning.

2.3

Mottagare som rapporterade e-postmeddelandet

Inom Höganäs kommun rapporteras misstänksamma e-postmeddelanden till kommunens ITavdelning, via valfritt kommunikationsmedel. Totalt rapporterade 119 mottagare e-postmeddelandet
till IT-avdelningen under pågående simulering, motsvarande 4% av alla mottagare. Noterbart är att
det var relativt få av de mottagare som lämnade användarinformation på landningssidan som
rapporterade att de hade gjort så till IT-avdelningen (12%). Detta resultat kan vara särskilt kritiskt då
det ökar risken för att konfidentiell information sprids till fientliga aktörer utan kommunens vetskap.
Resultatet visar även på att majoriteten av rapporteringarna inkom under morgonen av
simuleringens första dag, samt att antalet mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet
minskade i samband med att rapporteringarna började inkomma, samt när kommunen publicerade
en varning om phishingattacken på intranätet.

2.3.1 Resultat av simulering
Tabell 5 visar att 4% av e-postmeddelandets mottagare (motsvarande 119 medarbetare)
rapporterade e-postmeddelandet till IT-avdelningen. Tabellen visar också att 15% av simuleringens
mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet rapporterade e-postmeddelandet. EY
noterade att 12% av de mottagare som lämnat sin användarinformation på landningssidan
rapporterade detta till IT-avdelningen. Detta innebär att 88% av e-postmeddelandets mottagare som
uppgav sin konfidentiella information på landningssidan inte rapporterade detta till kommunens ITavdelning.
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Tabell 5: Nyckeltal för rapportering

Område

Resultat

Total andel mottagare som rapporterade e-postmeddelandet

4%

Andel av de mottagare som klickade på länken som rapporterade epostmeddelandet

15 %

Andel av de mottagare som uppgav användarinformation på landningssidan
som rapporterade e-postmeddelandet

12 %

Figur 9 visar en översikt över de mottagare som valde att rapportera e-postmeddelandet till ITavdelningen. 55% av dessa (motsvarande 66 medarbetare) angav under rapporteringstillfället att de
hade klickat på länken i e-postmeddelandet. 43% (motsvarande 51 medarbetare) angav att de inte
hade klickat på länken.
Andel mottagare som rapporterade e-postmeddelandet

2%
Mottagaren klickade på länken

43%
55%

Mottagaren klickade inte på länken
Inget svar

Figur 9: Andel rapporterade ärenden till IT-avdelningen där mottagaren klickat på länken i e-postmeddelandet
(%).

EY noterade att majoriteten av alla rapporteringar av e-postmeddelandet (85%) inkom till ITavdelningen under simuleringens första dag. Figur 10 visar fördelningen per timme över antalet
rapporteringar som inkom under denna dag. Detta visar att den första rapporteringen inkom till ITavdelningen mellan klockan 06:00ʹ07:00, samt att flest medarbetare rapporterade det
misstänksamma e-postmeddelandet mellan klockan 08:00-09:00. Höganäs kommun publicerade en
varning gällande den pågående attacken på intranätet under denna tidsperiod, vilket fick
konsekvensen att antalet rapporterade ärenden minskade drastiskt.
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Översikt antal rapporteringar (2021-09-08)
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Figur 10: Antal rapporteringar av e-postmeddelandet under simuleringens första dag (2021-09-08).

EY noterade att de flesta mottagare som klickade på länken (61%) gjorde detta under simuleringens
första dag. Figur 11 visar att flest mottagare klickade på länken i e-postmeddelandet mellan klockan
05:00-06:00, samt mellan klockan 06:00-07:00, det vill säga innan arbetsdagens början och innan en
varning hunnit publiceras på kommunens intranät. EY noterade även att andelen mottagare som
klickade på den inbäddade länken i e-postmeddelandet minskade efter att den första rapporteringen
inkommit till IT-avdelningen, samt efter att kommunen publicerade varningen till sina medarbetare
via intranätet.
Översikt antal klick på länk (2021-09-08)
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Figur 11: Antal mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet under simuleringens första dag (202109-08).
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3. Övergripande rekommendationer
Baserat på genomförd analys bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under det EY
anser att man kan förvänta sig av kommunen. Bedömningen baseras på den typ av verksamhet som
bedrivs och på känslighetsgraden av den information, exempelvis personuppgifter, som kommunen
behandlar i dess dagliga verksamhet. EY noterar att kommunen själva har definierat striktare
acceptansnivåer, vilket gör att man enligt den egna definitionen löper en mycket hög risk att utsättas
för phishingattacker. Kommunen rekommenderas således att vidta åtgärder för att stärka utbildning
och medvetenheten hos personalen, samt åtgärda svagheter i motståndskraften mot
phishingattacker. Detta för att undvika förluster av känslig information, negativt rykte eller andra
betydande konsekvenser. I följande avsnitt presenterar EY de mest relevanta och övergripande
rekommendationerna som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver. EY
rekommenderar att arbetet med samtliga rekommendationer påbörjas inom 12 månader.

3.1

Strukturerat och regelbundet arbete med
informationssäkerhetsutbildningar

Enligt EY:s ramverk för hur en organisation arbetar med informationssäkerhet styrs en organisations
motståndskraft mot angrepp av de anställdas motivation och förmågor. Motivation och förmågor
formas i sin tur av olika organisatoriska åtgärder likt styrning, organisation, kommunikation,
utbildning och styrdokument. För att erhålla en god motståndskraft mot cyberattacker krävs det
således ett övergripande, strukturerat och planlagt arbete med informationssäkerhet. Detta arbete
bör inkludera en tydlig plan för hur organisationen ska öka medvetenheten genom planlagda och
regelbundna utbildningsinsatser inom informationssäkerhet.
Baserat på resultaten av den genomförda granskningen rekommenderar EY att Höganäs kommun
utvecklar ett formaliserat program av informationssäkerhetsutbildningar för samtliga medarbetare
inom kommunen. Detta för att kunna förbättra kommunens motståndskraft mot cyberattacker.
Syftet med programmet bör också vara att öka medvetenheten kring vikten av informationssäkerhet,
samt att utbilda medarbetare om de hot och risker som finns relaterade till informationssäkerhet i
deras dagliga arbete. Programmet rekommenderas att inkludera specifika mål för utbildningar inom
informationssäkerhet, exempelvis olika delmål för olika informationssäkerhetsområden. EY
rekommenderar även att kommunen genomför en utförlig intressentanalys för att identifiera
särskilda målgrupper inom kommunen som programmet kan behöva riktas mot. Dessa målgrupper
skulle exempelvis kunna vara förvaltningar eller kommunala bolag som är i en särskilt hög riskgrupp
baserat på karaktären av dess verksamheter. Utifrån denna analys rekommenderar EY att
programmet ska konkretisera hur kommunikation, samt utbildningsaktiviteter med respektive
målgrupp, ska utformas, genomföras samt följas upp.

3.2

Teoretiska samt praktiska övningar inom phishing

Mängden cyberattacker hos organisationer har ökat under de senaste åren. Bland dessa attacker har
EY framförallt noterat en markant ökning i antalet phishingattacker som utförts. En faktor som ligger
till grund för detta är COVID-19 och den ökade användningen av digitala verktyg detta har inneburit.
De anställdas medvetenhet och kunskap kring informationssäkerhet blir således allt viktigare för att
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säkerställa ett adekvat skydd av informationen hos en organisation, samt för att uppfylla gällande
lagkrav om informationssäkerhet och integritet. Att klicka på en inbäddad länk i ett epostmeddelande, eller att uppge användardata, under en pågående cyberattack genom phishing kan
exempelvis leda till stora konsekvenser för en kommun, både på individ- samt organisationsnivå.
Detta då cyberkriminella kan försöka utvinna konfidentiell information, eller implementera skadlig
kod i mottagarens enhet.
Baserat på utförd granskning rekommenderar EY att Höganäs kommun formulerar en tydlig plan
kring hur medvetenheten och kunskapen kring phishing ska ökas genom hela organisationen, och
specifikt i de delar av kommunen som löper störst risk för denna typ av attacker. Utbildningsplanen
bör inkludera teoretiska aspekter av området, så som vad vanliga indikationer på ett falskt epostmeddelande kan vara, samt vilka konsekvenser en fullbordad phishingattack kan innebära.
Utöver specifika utbildningstillfällen, rekommenderas kommunen att kontinuerligt sprida
utbildningsmaterial till sina medarbetare, exempelvis i form av checklistor medarbetarna kan följa vid
misstanke av en phishingattack. Utöver teoretisk utbildning, rekommenderar EY Höganäs kommun
att även utföra praktiska övningar av motståndskraften mot phishing inom kommunen. Detta kan
exempelvis innebära regelbundna och planlagda tester av säkerhetsmedvetenheten och kunskapen
inom phishing hos medarbetarna. Detta för att kontrollera effekten av genomförda
utbildningsinsatser, samt för att fortsätta sprida medvetenheten inom kommunen. Praktiska
övningar relaterade till cyberattacker via e-postmeddelanden bör genomföras regelbundet, för att
utbilda och öva medarbetarnas praktiska kompetens att kunna identifiera ett falskt epostmeddelande, avsändare, eller domän. Det finns olika sätt en kommun kan genomföra tester,
men framförallt rekommenderar EY att kommunen utforskar möjligheten att fortsätta med
uppföljande simuleringar av phishingattacker för att erhålla analyserbar och enhetliga data.

3.3

Kommunicera betydelsen av rapportering

Det finns olika sätt en organisation kan minska effekterna av en pågående cyberattack genom att
underlätta identifiering, förhindra spridning och stoppa attacken. En viktig faktor är att effektiva
rapporteringsvägar existerar, samt att de anställda är medvetna om hur, och när, dessa ska
användas. När det rör sig om phishingattacker kan rapporteringen av ett misstänksamt epostmeddelande möjliggöra att hotet identifieras, samt att adekvata skyddsåtgärder kan vidtas inom
skälig tid. Att snabbt identifiera och motverka en phishingattack kan således ha stor påverkan på hur
skadliga konsekvenser blir, samt möjligheterna att sedermera stoppa den. Rapporteringsvägen bör
också utvärderas regelbundet och övervakas av informationssäkerhetsansvariga inom kommunen.
Baserat på resultatet från granskningen rekommenderar EY att Höganäs kommun ser över sina
befintliga rapporteringsvägar, samt medvetenheten hos kommunens medarbetare kring dessa.
Rapporteringsvägarna bör vara tydliga, kommunicerade och tillgängliga för alla. Ifall någon
medarbetare har frågor kring rapporteringsvägar bör det var tydligt vart, eller till vem, de ska vända
sig. Utöver detta rekommenderas kommunen att arbeta vidare med att kommunicera vikten av att
rapportera eventuella säkerhetsincidenter inom kommunen. Kommunikationen bör inkludera tydliga
förväntningar och kravställningar på rapportering då man misstänker att man blivit utsatt för en
cyberattack eller att man angett användarinformation till en extern aktör. EY bedömer att
rapporteringsfrekvensen hos en organisation som utsätts för en phishingattack riskerar att minska
vid ökat hemarbete, då medarbetare inte har samma regelbundna kontakt med varandra. Denna risk
är således ytterligare en faktor som talar för behovet av att kommunicera vikten av att rapportera
säkerhetsincidenter till samtliga medarbetare.

Page 631 of 748

4. Revisionsfrågor
Granskningen har utgått från två revisionsfrågor, vilka besvaras nedan.
Färgkod

Förklaring
Revisionsfråga uppfylls ej
Revisionsfråga uppfylls delvis
Revisionsfråga uppfylls

Revisionsfråga
Ź Hur väl hanterar Höganäs kommuns
personal hotet från attacker genom
falska e-postmeddelanden, så kallad
phishing?

Ź

Hur kan Höganäs kommuns
säkerhetsarbete kopplat till attacker
med falska e-postmeddelanden
utvecklas?

Svar
Baserat på genomförd granskning bedömer EY att
Höganäs kommun bör arbeta för att förbättra
personalens förmågor att hantera det ökade hotet
av phishingattacker. Slutsatsen bygger på att
Höganäs kommun ligger på en nivå något under
det EY anser att man kan förvänta sig utav
kommunen. EY noterar att kommunen själva har
definierat striktare acceptansnivåer, vilket gör att
man enligt den egna definitionen löper en mycket
hög risk att utsättas för phishingattacker. Detta
styrker behovet av att vidta åtgärder för att stärka
medvetenheten hos personalen, samt åtgärda
svagheter i motståndskraften mot
phishingattacker.
Resultatet ifrån genomförd granskning indikerar
att det finns ett behov av att förbättra
säkerhetsarbetet kopplat till phishingattacker. EY
har därför valt att presentera de mest relevanta
och övergripande rekommendationerna som
Höganäs kommun bör fokuserar sitt arbete på
framöver. Den första rekommendationen handlar
om att utveckla ett strukturerat och regelbundet
arbete med informationssäkerhetsutbildningar,
särskilt fokuserat på de delar av organisationen
som kan vara målgrupper för phishingattacker.
Utöver detta rekommenderas kommunen att
fortsätta genomföra både teoretiska samt
praktiska övningar inom phishing. Slutligen
rekommenderar EY att kommunen
vidareutvecklar sina befintliga rapporteringsvägar,
samt kommunicerar vikten av att rapportera
säkerhetsincidenter till alla medarbetare.
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5. Slutsatser
Antalet cyberattacker har ökat stort under de senaste åren. Bland dessa attacker kan det särskilt
noteras en ökning inom kategorin phishing, vilket innebär att angriparen försöker lura användare att
lämna ut information genom falsk e-post. De anställdas medvetenhet och kunskap kring
informationssäkerhet blir således allt viktigare för att säkerställa ett adekvat skydd av informationen
hos en organisation, samt för att uppfylla gällande lagkrav om informationssäkerhet och integritet.
Att klicka på en inbäddad länk i ett e-postmeddelande, eller att uppge användarinformation, under
en pågående cyberattack genom phishing kan exempelvis leda till stora konsekvenser för en
kommun, både på individ- samt organisationsnivå. Detta då cyberkriminella kan försöka utvinna
konfidentiell och känslig information, eller implementera skadlig kod i mottagarens enhet. Det kan
exempelvis räcka med att endast en användare delar med sig av sitt användarnamn och lösenord för
att en cyberkriminell ska få tillgång till socialtjänstregistret eller annan sekretessbelagd information.
Granskningens syfte har varit att bedöma om det finns brister i det praktiska arbetet med IT- och
informationssäkerhet inom Höganäs kommun. Syftet har uppnåtts genom att bedöma i vilken
utsträckning en potentiell angripare riskerar att kunna komma åt Höganäs kommuns IT-miljöer
genom angrepp via ett e-postmeddelande. De följande revisionsfrågorna har legat till grund för
granskningen:
Ź Hur väl hanterar kommunens medarbetare hotet från attacker genom falska epostmeddelanden, så kallad phishing?
Ź Hur kan Höganäs kommuns säkerhetsarbete kopplat till attacker med falska epostmeddelanden utvecklas?
Baserat på genomförd granskning bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under
det EY anser att man kan förvänta sig av en kommun. Slutsatsen baseras på den typ av verksamhet
som bedrivs och på känslighetsgraden av den information, exempelvis personuppgifter, som
kommunen behandlar i dess dagliga verksamhet. EY noterar att kommunen själva har definierat
striktare acceptansnivåer, vilket gör att man enligt den egna definitionen löper en mycket hög risk att
utsättas för phishingattacker. Kommunen rekommenderas att vidta åtgärder för att stärka utbildning
och medvetenheten hos personalen, samt åtgärda svagheter i motståndskraften mot
phishingattacker. Detta för att undvika förluster av känslig information, negativt rykte eller andra
betydande konsekvenser.
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Baserat på resultatet av granskningen har EY valt att presentera tre övergripande rekommendationer
som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver:
Ź Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med informationssäkerhetsutbildningar,
särskilt fokuserat på de delar av organisationen som kan vara målgrupper för
phishingattacker.
Ź Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing.
Ź Vidareutveckla sina befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicerar vikten av att
rapportera säkerhetsincidenter till alla medarbetare.

Stockholm den 2021-10-22

__________________________________
Helena Törnqvist, Partner, EY
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Bilaga 1: E-postmeddelande och landningssida
E-postmeddelande

Landningssida
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Bilaga 2: Publicerad varning på intranätet
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Bilaga 3: Acceptansnivåer
Mycket hög risk

Hög risk

Medel risk

Låg risk

Andel som klickar på länken i epostmeddelandet

>5%

3,1 ʹ 5 %

1,5 ʹ 3%

<1,5%

Andel som uppger
användarinformation på
landningssidan

>2%

1,1 ʹ 2 %

0,25 ʹ 3%

<0,25%
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Bilaga 4: Definitioner
Acceptansnivåer: Acceptansnivåer är ett sätt att översätta generella och övergripande risknivåer, till
aktuella mätetal som går att följa upp och agera på. Acceptansnivåer bör utgå från organisationens
eller företagets kontext, dvs. risknivåer och riskaptit.
Cyberattack: En cyberattack är ett samlingsnamn för olika typer av brott som utförs på IT-system.
Attackerna kan utföras för att få tillgång till hemlig information, begränsa tillgången till IT-systemen,
samt förstöra data eller IT-system.
Domän: Domän, även kallat domännamn, är en beskrivning av ett namn eller en adress på internet.
Vanliga exempel på domännamn är det man skriver in i en webbläsare för att komma till en
internetsida eller det ƐŽŵŬŽŵŵĞƌĞĨƚĞƌ͟Λ͟i en mailadress, exempelvis ͟ŐŽŽŐůĞ.com͟ eller ͟Ɛǀƚ͘ƐĞ͘͟
Falsk avsändare: En falsk avsändare är en avsändare som utger sig för att vara någon den inte är,
exempelvis genom att härma kända e-postadresser eller andra avsändare.
Inbäddad länk: En inbäddad länk är en länk man exempelvis bäddar in i en text eller i en bild, vilket
innebär att man kan minska transparensen i att en länk existerar eller vart den leder. Processen är
vanlig i phishingattacker då det ökar mottagarnas benägenhet att trycka på länken.
Intranät: Till skillnad från internet som är tillgängligt för alla är ett intranät ofta privat och bara
tillgängligt för den organisation eller företag som äger det. Ett intranät är vanligtvis skyddad från
omvärlden av en brandvägg samt kan bestå av många sammankopplade lokala nätverk.
IT-infrastruktur: IT-infrastruktur är de komponenter inom en organisation som tillsammans används
för att producera, hantera, beräkna, hämta och lagra data. Exempel på detta kan vara en databas
eller olika servrar.
Landningssida: En landningssida är en internetsida dit en användare hänvisas efter att exempelvis ha
tryckt på en länk eller någon annan form av uppmaning.
Phishing: Phishing, på svenska kallat nätfiske, är en metod för cyberkriminella att attackera
privatpersoner, företag samt organisationer. Metoden går att utforma på olika sätt men går generellt
sätt ut på att lura en mottagare att ladda ner en fil, öppna ett dokument eller trycka på en länk via
ett sms eller ett e-postmeddelande med syftet att utvinna konfidentiell information eller att
implementera skadlig kod.
Rate limiting: Rate limiting är en engelsk term som beskriver en inbyggd kontroll som existerar i olika
e-postklienter, exempelvis Outlook. Kontrollen begränsar antalet e-postmeddelanden som kan tas
emot samtidigt för att förhindra en eventuell överbelastning.
Spamfilter: Spamfilter, även kallat skräppostfilter, är en inbyggd kontroll som existerar i olika epostklienter, exempelvis Outlook. Kontrollen sorterar alla e-postmeddelanden som en mottagare tar
emot och filtrerar ut de e-postmeddelanden som troligtvis är skräppost.
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Vitlistning: Vitlistning är en metod företag och organisationer använder för att kontrollera eposttrafiken. Detta genom att på förhand definiera vilka e-postadresser som är godkända (vitlistade)
och på så sätt tillåta kommunikation med desamma.
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Höganäs kommun
Revisorerna

2021-11-08
För svar senast den 2022-01-21:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Kommunfullmäktige

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning för att testa hur väl kommunens arbete med IToch informationssäkerhet har kommunicerats till medarbetarna i praktiken, exempelvis genom
utbildningar och instruktioner. Granskningen utformades och utfördes av EY tillsammans med
representanter från kommunens IT-avdelning. Metoden baserades på en simulerad attack via epost, där medarbetare riskerar att luras lämna ut information till en falsk avsändare, en så kallad
phishingattack. Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport.
Baserat på genomförd analys bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under
det EY anser att man kan förvänta sig utav kommunen. Slutsatsen baseras på den typ av
verksamhet som bedrivs samt på känslighetsgraden av den information, exempelvis
personuppgifter, som kommunen behandlar i dess dagliga verksamhet. EY noterar att kommunen
själva har definierat striktare acceptansnivåer, vilket gör att man enligt den egna definitionen löper
en mycket hög risk att utsättas för phishingattacker. Kommunen rekommenderas att vidta åtgärder
för att stärka utbildning och medvetenheten hos personalen, samt åtgärda svagheter i
motståndskraften mot phishingattacker. Detta för att undvika förluster av känslig information,
negativt rykte eller andra betydande konsekvenser.
Baserat på resultatet av granskningen har EY valt att presentera tre övergripande
rekommendationer som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver:
Ź

Ź
Ź

Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med informationssäkerhetsutbildningar,
särskilt fokuserat på de delar av organisationen som kan vara målgrupper för
phishingattacker.
Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing.
Vidareutveckla sina befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicerar vikten av att
rapportera säkerhetsincidenter till alla medarbetare.

Revisionen har vid sammanträde 2021-11-08 beslutat antaga föreliggande revisionsrapport
såsom sin egen. Rapporten översänds härmed.
Vi önskar ett skriftligt svar på revisionens synpunkter senast den 2022-01-21. Kopia av svaret
skall även skickas till kommunkansliets kontor.
Höganäs kommuns revisorer

Hazze Brokopp
Ordförande

Page 640 of 748

Penneo dokumentnyckel: WEJ4C-E1W88-ZUSSW-UPJBI-O4Z28-PU4QE

Granskning av arbetet med Informationssäkerhet i praktiken

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom 3HQQHR för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

HAZZE BROKOPP
Undertecknare 1
Serienummer: 19500224xxxx
IP: 84.217.xxx.xxx

Penneo dokumentnyckel: WEJ4C-E1W88-ZUSSW-UPJBI-O4Z28-PU4QE

2021-11-09 22:19:02 UTC

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.
Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo esignature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets
innehåll inte har ändrats.
Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Page 641 of 748

16
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fastighetsförvärv till AB Höganäshem
KS/2021/501
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§13

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/501

§ 13
GODKÄNNANDE AV KÖPEAVTAL ANGÅENDE
FASTIGHETSFÖRVÄRV TILL AB HÖGANÄSHEM
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutad 11 november 2021 §111 att uppdra åt Höganäshem AB att slutföra
fastighetsförvärven av Höganäs 35:88 "Gula Villan", Höganäs 37:1 "Tivolihuset", Verkstaden 19
”Fyrkanten”, Korpen 9 ”Gamla brandstationen”, kvarteren Moroten
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i samråd med AB Höganäshem tagit fram ett köpeavtal för
fastigheterna. Den totala köpeskillingen för samtliga fastigheter uppgår till 20,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 12 januari 2022,
Köpeavtal.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna köpeavtalet och genomföra försäljningen till AB Höganäshem,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25

SIGNATUR
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-12
KS/2021/501

Godkännande av köpeavtal
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutad 11 november 2021 §111 att uppdra åt Höganäshem AB att slutföra
fastighetsförvärven av Höganäs 35:88 "Gula Villan", Höganäs 37:1 "Tivolihuset", Verkstaden 19
”Fyrkanten”, Korpen 9 ”Gamla brandstationen”, kvarteren Moroten
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i samråd med AB Höganäshem tagit fram ett köpeavtal för
fastigheterna. Den totala köpeskillingen för samtliga fastigheter uppgår till 20,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Bifogat köpeavtal
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna köpeavtalet och genomföra försäljningen till AB Höganäshem,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet

Margareta Engkvist Björkenhall
Förvaltningschef
John Nielsen
Fastighetschef

HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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KÖPEAVTAL
Säljare:

Höganäs kommun org.nr 212000-1165, 263 82 Höganäs I
det följande “Säljaren”.

Köpare:

AB Höganäshem org. nr 556104-9551 eller något av
dess dotterbolag i det följande "Köparen".

Fastigheter:

Höganäs 35:88, Järnvägsgatan 6, Gula Villan
Höganäs 37:1, Östra Parkgatan 2, Tivolihuset
Verkstaden 9, Väsbygatan 12, Fyrkanten
Korpen 9, Centralgatan 43, Gamla brandstationen

Köpeskilling:

Gula Villan: 3,3 mnkr
Tivolihuset: 7,8 mnkr
Fyrkanten: 1,7 mnkr
Gamla brandstationen: 7,8 mnkr
Total köpeskilling Tjugo miljoner sex hundra tusen /20.600.000 kr

1. Överlåtelsemening
Säljaren överlåter och försäljer härmed de ovan angivna fastigheterna till
köparen för den köpeskilling som angivits ovan samt följande villkor i övrigt.

2. Tillträde
Fastigheterna säljs med tillträde den 1 Mars 2022. Äganderätten övergår till köparen när
köparen har erlagt köpeskillingen
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3. Garantier
Säljarenställer förljande garantier per denna dag och per Tillträdesdagen:
 Säljaren är civilrättslig ägare till fastigheterna
 Fastigheterna belastas inte av andra inteckningar än de som uttryckligen
av utdrag från fastighetsregistret,
 Efter köparens betalning av köpeskillingen på tillträdesdagen är inget
pantbrev i fastigheterna pantsatt.
4. Fastighetens skick
Fastigheterna överlåts i befintligt skick. Köparen har före undertecknandet av
detta avtal beretts tillfälle att noga undersöka fastigheten och är således
medveten om de fel eller brister som finns i fastigheterna eller att sådana kan
finnas på grund av ålder, byggnadssätt, underhåll och användning. Köparen
förklarar sig härmed godta fastighetens skick och avstår med bindande verkan
från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten av vad
slag det än må vara, såväl synliga som dolda, ink åtagande före
tillträdesdagnlusive miljömässiga brister faktiska fel och fysiska fel.
5. Betalning av köpeskilling
Köparen skall erlägga köpeskillingen kontant på tillträdesdagen genom insättning
på säljarens bankgirokonto nr 5395-7247. På inbetalningskortet skall anges att
betalningen avser likvid för fastigheterna.
Äganderätten till fastigheterna övergår på köparen först då köpeskillingen erlagts.
6. Åtagande före tillsträdesdagen
Säljaren förbinder sig att fram till och med tilträdesdagen förvalta fastigheterna på
sedvanligt sätt.
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7. Skada före Tillträdesdagen
Skulle fastigheterna innan tillträde skettt drabbas av brand eller annan skada som inte
dessförinnan har avhjälpts, ska överlåtelsen av fastigheterna ändå fullföljas I enlighet
med detta avtal. Köparen ska erlägga köpeskillingen på tillträdesdagen och säljaren ska,
om möjligt överlåta rätten till utfallande försäkringsersättning under befintligt
försäkringsskydd till köparen. För de fall sådan överlåtelse inte är möjlig och utfallande
försäkringsersättning erläggs till säljaren utan dröjesmål vidarebefordra uppburen
försäkringsersättning till köparen.
Säljaren ska kompensera köparen för eventuell självrisk vilken tillsammans med
utfallande försäkringserättning ska utgöra köparens enda kompensation för den inträffade
skadan.

8. Köpebrev, m.m.
Sedan köpeskillingen erlagts skall säljaren till köparen för undertecknande
överlämna kvitterat köpebrev.
Säljaren ska till köparen överlämna de handlingar rörande fastigheterna vilka är
av betydelse för köparen såsom ägare av denna.
9. Lagfart, stämpelskatt, m.m.
Köparen skall svara för samtliga lagfarts- och inteckningskostnader som är
förenade med överlåtelsen.
Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar.

10.Utgifter och inkomster
Kostnader för och intäkter från fastigheterna för tiden innan tillträdesdagen
belastar respektive tillkommer säljaren. Kostnader och intäkter för tiden från
och med tillträdesdagen belastar respektive tillkommer köparen.
På tillträdesdagen skall avläsning av mätare för el, vatten m.m. göras. Köparen
skall snarast anmäla övertag av till fastigheterna hörande abonnemang för el,
vatten m.m.
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11.

Försäkring

Fastigheterna är försäkrade. Köparen ansvarar för att giltig försäkring finns på
tillträdesdagen.
12.

Ledningar m.m.

Ledningar, anläggningar m.m. som med vederbörligt tillstånd dragits genom
respektive uppförts på fastigheterna får behållas av innehavaren på oförändrade
villkor.
13.

Mervärdesskatt

Köparen övertar från och med tillträdesdagen säljarens rättigheter och skyldigheter att
jämka avdrag för ingående skatt hänförlig till sådana investeringsvaror som avses I (a
kap 15-17§ mervärdesskattelagen. Säljaren äger rätt att även efter tillträdesdagen
utfärda kompletterande sådan handling om så skulle vara erforderligt.

14.

Fullständigt avtal

Detta avtal utgör hela avtalet mellan köparen och säljaren i anledning av
överlåtelse av fastigheterna och ersätter alla eventuella tidigare
överenskommelser oavsett om dessa träffats skriftligen eller muntligen.

15.

Giltighet

Detta avtal är till alla delar förfallet, utan ersättningsrätt för köparen om inte
kommunfullmäktige i Höganäs kommun godkänner avtalet genom beslut som
senare vinner laga kraft.
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-------------------------Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav säljare och köpare
tagit var sitt.

Ort/datum

Ort/datum

___________________________

_____________________________

Signatur

Signatur

____________________________

_____________________________

____________________________

______________________________
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Godkännande av avtal för kommunalt
övertagande av de statliga vägarna 1422 samt
1435
KS/2019/952
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Ståhl (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Barbara Struglics Bogs (KD)

Övriga närvarande

Arash Borhan (trafikplanerare)
Gulistan Batak (plan- och bygglovschef)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Karl Rüter (exploateringschef)
Milma Rantamäki Danielsson (planarkitekt)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Alba Azemi (praktikant)

Sammanträdestid

kl 13:30-15:05

Paragrafer

§7

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-01-25

KS/2019/952

§7
GODKÄNNANDE AV AVTAL FÖR KOMMUNALT ÖVERTAGANDE AV
DE STATLIGA VÄGARNA 1422 SAMT 1435
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket är nationell väghållare för statliga vägar som är en kategori av vägar som uppfyller ett
nationellt syfte. I kategorin statliga vägar ingår europavägar, riksvägar och länsvägar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare fått i uppdrag att inleda förhandlingar med Trafikverket
kring ett övertagande av väg 1422 och 1435. Efter inledande diskussioner har Trafikverket nu framfört
ett avtalsförslag till Höganäs kommun avseende väg 1422 och 1435. Förslaget baseras på att
kommunen tar över väghållaransvaret för vägarna, för en kompensation på 200 000 kr.
Kompensationen är baserad på Trafikverkets bedömning av vägarnas nuvarande skick samt i vilken
omfattning de behöver restaureras.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2022l
Trafikverket, avtal den 29 december 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
utskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna avtalsförslaget mellan Höganäs kommun och Trafikverket,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25

SIGNATUR
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-18
KS/2019/952

Godkännande av avtal för kommunalt övertagande av de
statliga vägarna 1422 samt 1435
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket är nationell väghållare för statliga vägar som är en kategori av vägar som uppfyller ett
nationellt syfte. I kategorin statliga vägar ingår europavägar, riksvägar och länsvägar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare fått i uppdrag att inleda förhandlingar med Trafikverket kring
ett övertagande av väg 1422 och 1435. Efter inledande diskussioner har Trafikverket nu framfört ett
avtalsförslag till Höganäs kommun avseende väg 1422 och 1435. Förslaget baseras på att kommunen tar
över väghållaransvaret för vägarna, för en kompensation på 200 000 kr. Kompensationen är baserad på
Trafikverkets bedömning av vägarnas nuvarande skick samt i vilken omfattning de behöver restaureras.
Beslutsunderlag
Trafikverket, avtal den 29 december 2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna avtalsförslaget mellan Höganäs kommun och Trafikverket,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet.

Jacob von Post
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen
Arash Borhan
Trafikplanerare

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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AVTAL
Trafikverkets ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2021/149567

2021-12-29

Motpartens ärendenummer

[Motpartens ärendenummer]

Avtal om förändrat väghållaransvar för del av väg
1422 och del av väg 1435 i Höganäs kommun,
Skåne län.

§1

Parter

Trafikverket Region Syd, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket.
Höganäs kommun, org.nr 212000-1165, 263 38 Höganäs, nedan Kommunen.

§2

Syfte och bakgrund

TMALL 0462 Medfinansiering och samverkansavtal

3.0

Syftet med avtalet är att skapa en gemensam intention till att en process för förändrat
väghållaransvar för de i denna överenskommelse under § 3 nämnda allmänna vägar
påbörjas. Avtalet utgör inte en beslutshandling till att väghållaransvaret förändras för de
aktuella vägarna, utan det beslutas i separat process, där detta avtal utgör ett
underlagsmaterial.
Kommunen har ambitionen att utveckla de norra delarna av Höganäs tätort. Som en del
av utvecklingen har Kommunen den 16 december 2021 antagit detaljplan för Tjörröd
2.36 m.fl. (Östra Tjörröd), KS 2019/913. För att möjliggöra genomförandet av
detaljplanen krävs att statlig väg 1422 övergår till kommunalt väghållarskap då
detaljplanens utformning inte uppfyller de krav på bland annat säkerhetsavstånd som
Trafikverket anser vara nödvändiga för bebyggelse utmed statlig väg. Parterna har
därmed inlett en diskussion om förändrad väghållning. De statliga vägarna som berörs är
del av väg 1422 (Måarpsvägen) samt väg 1435 (Gamla Plöningevägen).

§ 2.1

Rätt avgränsat vägnät

Trafikverket har under perioden 2013-2017 arbetat med projektet Rätt väghållaransvar.
Projektets styrgrupp har bestått av representanter för Trafikverket, Sveriges Kommuner
och Landsting och Riksförbundet för Enskilda vägar. Den gemensamma målsättningen
med projektet har varit ”att uppnå ett rätt avgränsat väghållningsansvar mellan statlig,
kommunal och enskild väghållare utifrån samhällsekonomisk effektivitet och rationell
väghållning”. Arbetet med rätt väghållaransvar fortsätter sedan hösten 2017 i
Trafikverkets linjeverksamhet.
Projektet har aktualiserat målbilden om uppdelningen av vägnätet mellan statlig,
kommunal och enskild väghållare enligt nedan:
Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande
vägnät i tätort.
Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätorter med undantag för
det övergripande allmänna vägnätet.
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Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd med främst nytta för
enskilda fastighetsägare i deras närhet.

§3

Beskrivning av åtgärder

§ 3.1

Förändrat väghållaransvar för allmänna vägar

Detta avtal gäller förslag till förändrat väghållaransvar för följande vägar i Höganäs
kommun:
Del av väg 1422, Måarpsvägen:
o Från väghållningsområdesgränsen till korsningen väg 1422/1435.
o Väglängd ca 1000 m.
o Ingen bro eller belysningsstolpar på den aktuella sträckan.
o Vägen är 6 m bred med hastigheten 70 km/t och ådt på 1053
fordon/dygn.
o Belagd 1986 (MABT) och 1967 (Y1B) samt kantskärdes 2020.

TMALL 0462 Medfinansiering och samverkansavtal 3.0

Väg 1435, Gamla Plöningevägen:
o Från korsningen väg 112/1435 till korsningen väg 1422/1435.
o Väglängd ca 860 m.
o Ingen bro eller belysningsstolpar på den aktuella sträckan.
o Vägen är 4-6 m bred med hastigheten 50-70 km/t och ådt på 1136
fordon/dygn.
o Belagd 2008 (Y1B), 2003 (AG) och 1973+1978 (MABT).

Karta över norra Höganäs.
Aktuella vägar markerade med svartstreckad linje.
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§ 3.2

Drift- och underhållsansvar

I övertagandet ingår samtliga väganordningar som finns på de aktuella vägsträckorna.
När en kommun övertar väghållningsansvaret för en statlig väg och vägen förs över till
kommunen som allmän kommunal väg (dvs. vägen belägen utanför detaljplanelagt
område med kommunalt huvudmannaskap), övergår vägrätten till kommunen.
Kommunen övertar ansvaret för de aktuella vägarna och kan inte rikta ytterligare krav
mot Trafikverket. Ingen ekonomisk kompensation för framtida drift- och underhåll kan
lämnas.
Kommunen övertar drift- och underhållsansvaret för vägarna juridiskt från och med när
beslutet om förändrat väghållaransvar vunnit laga kraft. Den praktiska tidpunkten för
bytet av väghållaransvaret överenskommes mellan parterna. Väghållaransvaret ska dock
senast ett år efter laga kraft vunnet beslut ha gått över till rätt väghållare.

§4

Ersättning

Trafikverket kompenserar kommunen med 200 000 kr för att vägarna ska kunna uppnå
gott skick.
Ersättning kan betalas ut när beslut om förändrat väghållaransvar vunnit laga kraft.

§5

Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och
under förutsättning av:
att beslut om förändrad väghållning får laga kraft. Beslutet tas centralt på
Trafikverket, Juridik & Planprövning, Borlänge.

§6

Övrigt

TMALL 0462 Medfinansiering och samverkansavtal 3.0

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

§7

Tvistlösning

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol
enligt svensk lag.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

_________________________
Ort och datum

_________________________
Ort och datum

_________________________
Trafikverket (Tanja Jevti )

_________________________
Höganäs kommun (Namnförtydligande)
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Anmälan om remitterad motion angående
tiggeriförbud i Höganäs ordningsföreskrifter
KS/2021/331
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§16

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/331

§ 16
ANMÄLAN OM REMITTERAD MOTION ANGÅENDE TIGGERIFÖRBUD
I HÖGANÄS ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, beslut den 30 september 2021, § 85,
Carola Persson (S) och Wivi-Anne Broberg (S), motion angående tiggeriförbud i Höganäs
ordningsföreskrifter, inkommen den 23 juni 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att utarbeta yttrande över inkommen motion, för svar
senast den 6 maj 2022.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25

SIGNATUR

Page
3DJHRI
660 of 748

Page 661 of 748

19
Anmälan om remitterad motion angående att
utlysa klimatnödläge i Höganäs kommun
KS/2021/462
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§17

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/462

§ 17
ANMÄLAN OM REMITTERAD MOTION ANGÅENDE ATT UTLYSA
KLIMATNÖDLÄGE I HÖGANÄS KOMMUN
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, beslut den 30 september 2021, § 85,
Emma Wennerholm (V), motion angående att utlysa klimatnödläge i Höganäs kommun, inkommen
den 22 september 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att utarbeta yttrande över inkommen motion, för svar
senast den 3 juni 2022.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25
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Anmälan om remitterad motion angående att
avskaffa karensavdraget
KS/2021/627
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§18

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/627

§ 18
ANMÄLAN OM REMITTERAD MOTION ANGÅENDE ATT AVSKAFFA
KARENSAVDRAGET
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, beslut den 16 december 2021, § 133,
Emma Wennerholm (V), motion angående att avskaffa karensavdraget, inkommen den 14 december
2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningskontorets HR-avdelning att utarbeta yttrande över inkommen motion,
för svar senast den 4 november 2022.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25
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Anmälan om remitterad motion angående att
inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne
KS/2021/409
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§19

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/409

§ 19
ANMÄLAN OM REMITTERAD MOTION ANGÅENDE ATT INRÄTTA ETT
KLIMATRÅD I NORDVÄSTRA SKÅNE
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, beslut den 16 december 2021, § 133,
Johan Ingvarson (MP), motion angående att inrätta ett klimatråd i norvästra Skåne, inkommen den 23
augusti 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningskontorets kommunikationsavdelning att utarbeta yttrande över
inkommen motion, för svar senast den 3 juni 2022.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25
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Till kommunfullmäktige i Höganäs

Motion: Inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne!
År 2018 var Lund först i Sverige med att inrätta ett kommunalt klimatråd. Deras råd består av
experter med bred kompetens inom klimatområdet och som årligen lämnar rådet en rapport
med granskning av kommunens klimatarbete.
Vi vill att denna modell tas vidare till nordvästra Skåne och att vi testar att inrätta ett
kommunövergripande klimatråd som dels ska granska pågående arbete och dels ska ge
förslag på åtgärder till respektive deltagande kommun.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på att ge kommunstyrelsen i uppdrag:
-

att verka för ett klimatråd i nordvästra Skåne, möjligen inom samarbetet Familjen
Helsingborg.

För Miljöpartiet de gröna,

Johan Ingvarson, språkrör MP Höganäs
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Anmälan om remitterad motion angående
återrapportering av Ängelholm/Helsingborgs
flygplats
KS/2021/566
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§20

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/566

§ 20
ANMÄLAN OM REMITTERAD MOTION ANGÅENDE
ÅTERRAPPORTERING AV ÄNGELHOLM/HELSINGBORGS FLYGPLATS
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, beslut den 16 december 2021, § 133,
Louise Stjernquist (L), Ros-Marie Paulsson (L) och Ulrika Adsersen (L): Motion angående
Ängelholm/Helsingborgs flygplats, inkommen den 12 november 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningskontorets kommunledningsavdelning att utarbeta yttrande över
inkommen motion, för svar senast den 9 september 2022.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25
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Motion

211111

Ängelholm/Helsingborgs flygplats
Höganäs kommun är en av delägarna i Ängelholm/Helsingborgs flygplats, något
som Liberalerna också var positiva till eftersom vi tror det är bra för både
Höganäs kommun och hela Nordvästra Skåne att flygplatsen finns kvar.
Dock behövs en bättre uppföljning av hur det går för Ängelholm/Helsingborgs
flygplats och vi anser att medborgarna i kommunen, vars skattepengar
bekostat kalaset, ska ha möjlighet till insyn.
Via fullmäktige, som ju webbsänds, kan alla som så önskar ta del av
rapporterna och kunna följa hur det går för flygplatsen. Det är också vårt
ansvar som förtroendevalda att noga följa utvecklingen för att kunna vidta
åtgärder och ta underbyggda beslut framöver.
Därför yrkar vi:
Att kommunfullmäktige ska få rapporter om utvecklingen minst en gång i
halvåret
Att rapporterna innehåller såväl ekonomiska kalkyler som framtidsprognoser

För Liberalerna i Höganäs

Louise Stjernquist

Ros-Mari Paulsson
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Ulrika Adsersen
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Anmälan om remitterad motion angående riktlinjer
för markanvisning samt byggande i egen regi
KS/2021/397
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§21

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2021/397

§ 21
ANMÄLAN OM REMITTERAD MOTION ANGÅENDE RIKTLINJER FÖR
MARKANVISNING SAMT BYGGANDE I EGEN REGI
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, beslut den 16 december 2021, § 133,
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP), och Göran Lock (MP), Motion angående riktlinjer för
markanvisning, inkommen den 17 augusti 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningskontorets exploateringsavdelning att utarbeta yttrande över inkommen
motion, för svar senast den 6 maj 2022.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25
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17 augusti 2021

Akuta motioner på grund av klimatnödläget
Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Det innebär att vi måste agera
utifrån den omvälvande insikten att vår planet är döende. Vi har
mycket kort tid på oss att förhindra ett totalt ekologiskt och socialt
sammanbrott. För att lyckas mildra effekterna måste vi nu genomföra
en tidigare aldrig skådad mobilisering och omställning av våra
samhällen, där bla Höganäs kommun har ett avgörande ansvar. Som
en konsekvens av detta inger Mp Höganäs till att börja med följande
motioner.

Motion om riktlinjer för markanvisning

Mp yrkar att:
Höganäs kommun reviderar sina riktlinjer för markanvisning med
kraven
• att enbart nollenergihus eller plusenergihus ska produceras
• att klimatsmarta byggnadsmaterial ska användas i takt med att
sådana blir tillgängliga.

Motion om riktlinjer för byggande i egen regi

Mp yrkar att:
Höganäs kommun tar fram riktlinjer för byggande i egen regi.
Energikraven och materialkraven i riktlinjerna ska vara
• att enbart nollenergihus eller plusenergihus ska produceras
• att energianvändningen enbart ska komma från förnybara
energikällor
• att klimatsmarta byggnadsmaterial ska användas i takt med att
sådana blir tillgängliga.
För Miljöpartiet de gröna i Höganäs,

Johan Ingvarson

Barbro Stigsdotter

Epost: hoganas@mp.se
Adress: Storgatan 50, 26331 HÖGANÄS
www.mp.se/hoganas
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Göran Lock
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Anmälan om revidering av utbildningsnämndens
delegationsordning 2021
KS/2022/32
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Linderot (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 08:45-10:30

Paragrafer

§22

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M)

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat den

2022-01-31

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-01
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-01-25

KS/2022/32

§ 22
ANMÄLAN OM REVIDERING AV UTBILDNINGSNÄMNDENS
DELEGATIONSORDNING 2021
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder ska nämnderna underrätta
kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms
nödvändig. Utbildningsnämnden har nu uppdaterat sitt reglemente med följande ändringar: Då
utbildningsförvaltningens kvalitetschef avslutat sin tjänst behöver ny delegat utses för att fatta beslut
om modersmålsundervisning och studiehandledning. Som ny delegat föreslås enhetschef för
modersmål och studiehandledning. När det gäller beslut om tilläggsbelopp för
modersmålsundervisning och lovskola föreslås ingen ny delegat, eftersom besluten är att betrakta som
verkställighet.
Efter granskning av jurist föreslås även att utbildningsnämnden återtar delegeringarna avseende
placering av elev i särskola utan vårdnadshavares samtycke, beslut om att skolplikt upphör vid varaktig
vistelse utomlands samt avstängning av elev i gymnasieskolan i mer än två veckor.
Orsaken är att beslutanderätten enligt kommunallagen 6 kap. 38 § inte får delegeras i ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Enligt skollagen 5 kap. 17-18 § får rektor fatta beslut om omedelbar avstängning till dess
huvudmannen har prövat saken. Avstängningen får inte avse längre tid än en vecka. Om
huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet dock
förlängas med ytterligare en vecka.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-02-25
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TJÄNSTESKRIVELSE
UTBILDNINGSNÄMNDEN
2021-10-20
UN/2021/15

Reviderad delegationsordning oktober 2021
Sammanfattning av ärendet
Då kvalitetschef avslutat sin tjänst behöver ny delegat utses för att fatta beslut om
modersmålsundervisning och studiehandledning. Som ny delegat föreslås enhetschef för modersmål och
studiehandledning. När det gäller beslut om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola
föreslås ingen ny delegat, eftersom besluten är att betrakta som verkställighet.
Efter granskning av jurist föreslås även att nämnden återtar delegeringarna avseende placering av elev i
särskola utan vårdnadshavares samtycke, beslut om att skolplikt upphör vid varaktig vistelse utomlands
samt avstängning av elev i gymnasieskolan i mer än två veckor.
Orsaken är att beslutanderätten enligt kommunallagen 6 kap. 38 § inte får delegeras i ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Enligt
skollagen 5 kap. 17-18 § får rektor fatta beslut om omedelbar avstängning till dess huvudmannen har
prövat saken. Avstängningen får inte avse längre tid än en vecka. Om huvudmannens beslut inte kan
avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet dock förlängas med ytterligare en vecka.
Beslutsunderlag
Reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden oktober 2021.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att anta den reviderade delegationsordningen med ovanstående ändringar.

Mikael Dahlberg
Utbildningschef
Elisabeth Bonakdar Hashemi
Nämndsekr/Utredare

HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
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HÖGANÄS KOMMUN
Ersätter KFS
2021:14

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
2021:19

DELEGATIONSORDNING FÖR
UTBILDNINGSNÄMNDEN
ALLMÄNNA REGLER FÖR DELEGATION
LAGRUM
Nämndernas möjlighet till delegering av beslut behandlas i 6 kapitlet 37-39 § § i
kommunallagen (KL).
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden
(KL 6:37).
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i sin helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits åt nämnden.
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras (KL 6:38).
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
Samtliga beslut som har fattats med stöd av delegering enligt KL 6:37 och 7:5 ska
dokumenteras och registreras i kronologisk ordning av delegaten samt anmälas till nämnden,
som bestämmer i vilken ordning detta skall ske (KL 6:40). Utbildningsnämndens protokoll
skall vara formulerat på ett sådant sätt att det i efterhand är möjligt att fastslå vilka
delegeringsbeslut som redovisats vid ett visst sammanträde. Ett delegationsbeslut vinner laga
kraft först sedan nämndens beslut anslagits.
BRÅDSKANDE ÄRENDEN
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde (KL 6:
39). Även i fall då ärenden delegerats till arbetsutskottet har arbetsutskottets ordförande rätt
att besluta på arbetsutskottets vägnar i ärenden som är så brådskande att dess avgörande inte
kan avvaktas.
VIDAREDELEGERING
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd
inom kommunen att besluta istället (KL 7:6). I övrigt föreligger ingen rätt till
vidaredelegation.
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ÅTERKALLANDE AV DELEGATION
Nämnden har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegering. Däremot kan ett
beslut som redan fattats inte återtas eller ändras. Nämnden har ingen omprövningsmöjlighet.
ERSÄTTARE VID JÄV
Om delegaten på grund av jäv eller av annat skäl inte kan fatta beslut med stöd av
delegationsordningen i ett visst ärende skall ärendet överlämnas till nämnden för beslut.
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt och i samma ordning som nämndens beslut.
Delegationsbeslut kan överklagas genom kommunbesvär enligt kommunallagen
(laglighetsprövning). Tiden för kommunbesvär är tre veckor från det datum anslag om
justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla. Beslut kan i vissa fall överklagas
genom förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen (lämplighetsprövning). Då gäller
besvärstiden tre veckor från den dag part får ta del av beslut. I förvaltningslagen stadgas om
myndighetens skyldighet att lämna beslutsmeddelande och överklagandehänvisning. Om det
står i en skolförfattning eller i skollagen att ett visst beslut kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd så innebär det att beslutet överklagas med förvaltningsbesvär.
Bestämmelser om överklagande återfinns i:
13 kap, kommunallagen
§ § 22-25, förvaltningslagen
DELEGATIONSBESLUT OCH VERKSTÄLLIGHETSBESLUT
Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommunallagens mening.
Kännetecknande för ett sådant beslut är att det finns alternativa lösningar som kräver
självständiga överväganden eller bedömningar. Beslut som fattas på delegation har samma
rättsverkan som om nämnden själv beslutat. Om delegaten finner att ett ärende är av
principiell eller prejudicerande karaktär bör ärendet underställas nämnden för beslut.
Beslut som fattas av tjänsteman inom ramen för dennes befattning och som är av
förberedande karaktär eller rent verkställande åtgärder betraktas som verkställighetsbeslut.
Verkställighetsbeslut redovisas inte för utbildningsnämnden och kan inte överklagas.
Delegationsordningen tar inte upp sådana verkställighetsärenden eller ärenden där
tjänsteman enligt lag eller förordning har att fatta beslut. Tjänstemans verkställighetsbeslut å
nämndens vägnar ska hållas systematiskt ordnade och tillgängliga hos beslutsfattaren.
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FÖRKORTNINGAR
FÖRFATTNINGAR
AB
AFS
AmF
AML
FL
FRI
FSK
DSF
GyF
HF
HöAr
HöPe
KFS
KL
LAS
LoU
OSL
PED
PSL
RFS
RPU
RSP
SkolF
SFS
SkolL
TF

Allmänna bestämmelser
Arbetsmiljöverkets författningssamling
Arbetsmiljöförordningen
Arbetsmiljölagen
Förvaltningslagen
Riktlinjer för fritidsverksamhet i Höganäs kommun
Riktlinjer för förskoleverksamhet i Höganäs kommun
Dataskyddsförordningen
Gymnasieförordningen
Högskoleförordningen
Höganäs kommun Arbetsmiljöhandbok
Höganäs kommun Personalhandbok
Kommunal författningssamling
Kommunallagen
Lagen om anställningsskydd
Lagen om offentlig upphandling
Offentlighets- och sekretesslagen
Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Höganäs kommun
Patientsäkerhetslagen (Lex Maria)
Regelverk för skolskjuts och elevresor i Höganäs kommun
Regler för medflytt av programpeng vid gymnasiestudier
utomlands
Riktlinjer för skolplacering
Skolförordningen
Svensk författningssamling
Skollagen
Tryckfrihetsförordningen

DELEGATER
Adm
Ehc
Ecm
KS
Ns
OU
Pres
R
Rc
SL
SP
SC
Skh
Uc
Vc

Administrativ chef
Elevhälsochef
Enhetschef modersmål
Kommunstyrelsen
Nämndsekreterare
Ordförande utbildningsnämnden
Presidiet
Rektor
Respektive chef
Skolläkare
Skolpsykolog
Handläggare servicecenter med ansvar för skolskjuts
Handläggare med ansvar för skolskjuts
Utbildningschef tillika skolchef
Verksamhetschef

1. UTBILDNING OCH BARNOMSORG
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ÄRENDE

DELEGAT

LAGRUM

Beslut om placering på förskola p.g.a. särskilda skäl
Överenskommelse om förskoleplats i annan
kommun/fristående förskola
Mottagande av barn från annan kommun
Beslut om tilläggsbelopp
Tillsyn av förskola som godkänts av kommunen
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för plats
förskola
Beslut om avstängning från förskola vid
betalningsunderlåtelse

R

SkolL 8:5, 7

Vc

SkolL 8:12

Vc
Ehc
Vc

SkolL 8:13
SkolL 8:23
SkolL 26:4
SkolL 8:16,
FSK

Vc

FSK

Utredning av kränkande behandling
Prövning av ändring i ledarkretsen för fristående huvudman

R
Vc

SkolL 6:10
SkolL 2:5a-b

1.1. FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Vc

1.2. FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA,
FRITIDSHEM
1.2.1.

Utredning av kränkande behandling

Rc

SkolL 6:10

1.2.2.
1.2.3.

Mottagande av elev i särskola
Provskolgång i grundsärskola

SkolL 7:5
SkolL 7:8

1.2.4.

Integrerad undervisning för elev som tillhör särskolan

1.2.5.

Uppskjuten skolplikt för elev i kommunal eller fristående
skola

Ehc
Ehc
Ehc i
samråd med
R
Vc

SkolL 7:10

Senare upphörande av skolplikt för elev i kommunal eller
fristående skola

Vc

SkolL 7:13

Tidigare upphörande av skolplikt för elev i kommunal eller
fristående skola

Vc

SkolL 7:14

Rätt till slutförande av skolgång för elev i kommunal eller
fristående skola

Vc

SkolL 7:15-16

1.2.9. Skoldagens längd
1.2.10. Fullgörande av skolplikt
1.2.11. Överenskommelse om elevs skolgång i
förskoleklass/grundskola/grundsärskola i annan kommun

R
Vc

1.2.12. Mottagande av elev från annan kommun

Vc/Ehc

1.2.13. Mottagande av elev från en annan skola inom kommunen

R

1.2.14. Beslut om placering av elev vid annan skolenhet än
vårdnadshavarens önskemål pga. ekonomisk eller
organisatorisk svårighet för kommunen

Vc

SkolL 7:17
SkolL 7:21-22
SkolL 9:12,
10:24, 11:24
SkolL 9:13,
10:25, 27,
11:25-26
SkolL 9:15,
10:30, 11:29,
RSP
SkolL 9:15
stycke 2, 10:30
stycke 2, punkt
1, 11:29 stycke
2, punkt 1
SkolL 9:15
stycke 2, 10:30

1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

1.2.15. Beslut om placering av elev vid annan skolenhet än
vårdnadshavarens önskemål pga. hänsyn till övriga elevers

Vc/Ehc

OU

SkolL 7:9
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trygghet och studiero

1.2.16. Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd

Ehc

1.2.17. Beslut om modersmålsundervisning och studiehandledning

Ecm

1.2.18. Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass/grundskola
utifrån avstånd

SC/Skh

1.2.19. Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass/grundskola
pga. särskilda skäl
1.2.20. Beslut om skolskjuts för elever i grundsärskola

Skh i
samråd med
Ehc
Skh i
samråd med
Ehc

stycke 2, punkt
2, 11:29 stycke
2, punkt 2
SkolL 9:21,
10:39 punkt 1,
11:38, 14:17,
UN 2013-0307, § 17
SkolL 10:7,
11:10
SkolL 9:15,
10:32-33, 40
samt RFS
SkolL 9:15,
10:32, samt
RFS
SkolL 11:31-32,
39 samt RFS

1.2.21. Anordnande av skolskjuts enligt kommunens regelverk

Skh

1.2.22. Insyn i fristående skolor
1.2.23. Elevs fullgörande av skolplikten på annat sätt

Vc
Vc

1.2.24. Tillsyn av fristående fritidshem som godkänts av kommunen

Vc

1.2.25. Fastställande av läsårstider
1.2.26. Beslut om avstängning från fritidshem vid
betalningsunderlåtelse
1.2.27. Beslut om att överlämna sekretessbrytande information till
fristående skola vid skolbyte
1.2.28. Beslut om hur många undervisningstimmar undervisningen
ska motsvara vid distans- eller fjärrundervisning
1.2.29. Beslut om språkval inför åk 6

Vc

SkolL 10:11,
SFS 1970:340
(inkl. ändringar
t o m 2015-0101), SFS
1991:1110,
1120, RFS
SkolL 10:41
SkolL 24:23-25
SkolL 26:4, 1012
SkolF 3:2-3

Vc

FRI

R
R
R

SkolL 3:12j,
OSL 10:2, 28
SFS 2020:115, 7
§, 2 stycket
SkolF 9:5-7

1.3. GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Omedelbar avstängning i högst en vecka
Mottagande av sökande utanför samverkansavtal
Beslut att elever ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel

R
Vc
R

1.3.4.

Inackorderingstillägg p.g.a. skolgång

Ns

1.3.5.

Avvikelser i innehåll på program

R

1.3.6.

Förlängd undervisningstid på gymnasieskola i kommunen

Vc

1.3.7.

Förlängd undervisningstid på gymnasieskola i annan
kommun

Vc

1.3.8.

Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd

Ehc

1.3.9. Introduktionsprogrammets omfattning
1.3.10. Fastställande av individuell studieplan för
introduktionsprogram
1.3.11. Prövning av frågan om en sökande tillhör målgruppen för
gymnasiesärskolan

R

SkolL 5:17-18
SkolL 15:12
SkolL 15:17
SkolL 15:32,
18:32
SkolL 16:14
SkolL 16:15,
Gyf 9:7
SkolL 16:15,
Gyf 9:7
SkolL 16:54,
19:47
SkolL 17:5-6

R

SkolL 17:7

Ehc

SkolL 18:5
5
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1.3.12. Beslut om att elev som inte gått grundsärskola tillhör
målgruppen för gymnasiesärskolan
1.3.13. Yttrande gällande sökande till annan kommun
1.3.14. Beslut om behörighet och mottagande

Ehc

SkolL 18:5

Vc

SkolL 16:48
SkolL 16:36,
43-44, 47, 17:14

Vc

1.3.15. Beslut om interkommunala överenskommelser gällande
introduktionsprogram
1.3.16. Förlängning av gymnasieutbildning hos annan huvudman när
särskilda skäl föreligger
1.3.17. Beslut om antagning till de olika gymnasieutbildningarna
som anordnas av huvudmannen
1.3.18. Överenskommelse om utbildning inom gymnasiesärskolan
1.3.19. Beslut om skolskjuts för elever i gymnasieskolan
1.3.20. Beslut om skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan
1.3.21.
1.3.22.
1.3.23.
1.3.24.
1.3.25.
1.3.26.
1.3.27.
1.3.28.
1.3.29.

Kurser som ska utgöra programfördjupning
Kurser som ska utgöra individuellt val
Omfattning av arbetsplatsförlagd utbildning
Fördelning av undervisningstid över läsåren
Antagning vid senare tidpunkt
Byte av studieväg
Beslut angående återantagning
Fastställande av läsårstider
Beslut om medflytt av programpeng vid gymnasiestudier
utomlands
1.3.30. Beslut om hur många undervisningstimmar undervisningen
ska motsvara vid distans- eller fjärrundervisning

Vc

GyF 6:1-9

Vc i samråd
med Ehc

GyF 9:7

Vc
Ehc
SC/Skh
Skh i
samråd med
Ehc
R
Vc
R
Vc
Vc
R
Vc
Vc

SkolL 15:12,
GyF 7:2-7
SkolL 18:27
SFS 1991:1110,
1395, RFS
SkolL 18:30-31,
35, RFS
Gyf 4:6
Gyf 4:7
Gyf 4:12-13
Gyf 4:22
Gyf 7:8
Gyf 7:9
Gyf 7:10
Gyf 3:1-2

Uc

RPU

R

SFS 2020:115, 7
§, 2 stycket
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2. PERSONALÄRENDEN
ÄRENDE
2.1. PERSONALÄRENDEN

DELEGAT LAGRUM

2.1.1.

Tillsättning av tillsvidareanställning (inkl.
löneöverenskommelse)

Rca, b

2.1.2.

Tillsättning av tidsbegränsad obehörig
lärare/förskollärare längre än 6 månader
Tillsättning av tidsbegränsade anställningar.
(Endast anställningar med längre varaktighet än 2
mån rapporteras)
Ledighet för
a) Föräldraledighet och studieledighet
b) pröva annat arbete
c) personliga skäl
Uppsägning från arbetstagarens sida
Beslut om disciplinär åtgärd/avstängning
Uppsägning av personal p. g. a. arbetsbrist
Uppsägning av personliga skäl/avsked

Vc

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

a)

b)

2.1.9.

Rc

a)Rca
b)Rca
c)Rca
Rc
Rca
Uca
Uca

HöPe

Vc

HF, bilaga 2

I samråd med HR-konsult
Anställning av verksamhetschef, administrativ chef och
elevhälsochef sker i samråd med presidiet.

Överenskommelse avseende placering av
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i enskilda
fall med lärosäten som saknar ramavtal.

AB, SkolL
2:11, 20,
LAS § 2527, HöPe
SkolL 2:1718
LAS § 5, 5a,
6, HöPe

HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Page 693 of 748

AB
AB
LAS §§ 7-17
LAS §§ 1714, 18-20,
KFS
2014:14
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3. EKONOMIÄRENDEN
ÄRENDE

DELEGAT

LAGRUM

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande
upphandling över tio basbelopp som ej ska
upphandlas av KS
Upphandling enligt av presidiet godkänt
förfrågningsunderlag och inom budget
Beslut om leverantör och avtalstecknande inom
budget
Beslut om förfrågningsunderlag gällande övrig
upphandling 3-10 basbelopp för tjänster och 2-10
basbelopp för varor som ej ska upphandlas av
KS, samt beslut om leverantör och
avtalstecknande inom budget
Beslut om förfrågningsunderlag gällande övrig
upphandling under tre basbelopp för tjänster och
två basbelopp för varor som ej ska upphandlas av
KS, samt beslut om leverantör och
avtalstecknande inom budget
Avskrivning av fordran
a) På belopp understigande ett basbelopp
b) Övriga beslut
Beslut om interkommunal ersättning enligt beslut
i UN om internbudget
a) förskola
b) förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
fritidshem
c) gymnasium
d) gymnasiesärskola
e) folkhögskola

Pres

LoU

Uc

LoU

Uc

LoU

Uc

LoU

Rc

LoU

Beslut om bidrag till fristående enligt beslut i UN
om internbudget
a) förskolor
b) grundskolor
c) gymnasium

Uc

3.1. EKONOMIÄRENDEN
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.
3.1.7.

3.1.8.

a) Uc
b) Pres
Uc
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a) SkolL
8:17
b) SkolL
9:16, 10:34,
11:33, 14:14
c) SkolL
17:22-25,
19:40, 4344, 20:15
a) SkolL
8:21, 23,
14:15, 17,
25:11, 13
b) SkolL
9:19, 21,
10:37, 39,
11:36, 38,
25:15
c) SkolL
16:52, 54

9 (12)

3.1.9.

Justeringar mellan F-9enheterna och
gymnasieskolan inom innevarande budgetår

Uc

UN 201311-28, § 78

I övrigt fastställs delegationen gällande ekonomi årligen av utbildningsnämnden genom
beslut angående internbudgeten. Uc äger rätt att utse beslutsattestanter för denna. Avrop
av varugrupper inom ram för tidigare gjord upphandling verkställs av respektive
budgetattestant, vid behov efter samråd med upphandlingsansvarig.

HÖGANÄS KOMMUN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Page 695 of 748

10 (12)

4. ARBETSMILJÖ
ÄRENDE
4.1. ARBETSMILJÖ

DELEGAT

LAGRUM

4.1.1.

a) Uc

AML 1977:1160 (inkl.
ändringar), AmF
1977:1166 (inkl.
ändringar), AFS
2001:1, 2008:15,
HöAr

a) Övergripande arbetsmiljö
inom förvaltningen
b) Arbetsmiljön inom det egna
ansvarsområdet

b) Rc

Uc vidaredelegerar arbetsmiljöuppgifter till verksamhetsledarna, som i sin tur
vidaredelegerar uppgifter till rektorer och förskolechefer. Beslut om dessa
vidaredelegeringar diarieförs på utbildningskontoret. Rektor vidaredelegerar
arbetsmiljöuppgifter till lärare i idrott, kemi, slöjd och teknik. Dessa
vidaredelegeringar diarieförs på respektive skola. Arbetsmiljön i samtliga skolkök
har övergått till kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2014.
OMRÅDE
4.1.2. Lokaler, utemiljö
4.1.3. Inredning, utrustning

4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

Skyddsanvisningar,
produktblad m.m., tillämpliga
författningar från AFS
Psykosocial arbetsmiljö
Personalvårdsärenden
Utbildning angående
skyddsfrågor (inkl. elever på
gymnasiet)
Arbetsmiljöronder

TILLSYNSANSVAR ÅTGÄRDSANSVAR
Rc
KS
Rc
Rc för åtgärder inom
ekonomiskt anslag.
I övrigt
utbildningsnämnden.
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc

Rc
Rc, Uc
Rc

Rc

Rc

I de fall då tillsynsansvarig inte själv har ansvaret för att åtgärda bristerna ska
denne uppmärksamma åtgärdsansvarig om behov av åtgärd och av den senare ha
en skriftlig plan både vad gäller åtgärder och tidpunkter.
Med begreppet tillsynsansvar innefattas även genomförande- och
uppföljningsansvar.
Samråd som rör den egna enhetens arbetsmiljöområde, ska fullgöras inom
enhetens samverkansgrupp och/eller arbetsplatsträff.
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5. ELEVHÄLSAN
ÄRENDE

DELEGAT LAGRUM

5.1. ANMÄLAN TILL IVO
5.1.1.

Beslut om anmälan till IVO (lex Maria) avseende
elevhälsans medicinska insatser

SL

5.1.2.

Beslut om anmälan till IVO (lex Maria) avseende
elevhälsans psykologiska och logopediska
verksamhet

SP

PSL 3:5, UN
2020-02-04,
§8
PSL 3:5, UN
2020-02-04,
§8

6. ALLMÄNNA
ÄRENDEN
ÄRENDE

6.1.

Allmänna handlingar
samt personuppgifter

6.1.1.

Beslut om uppställande av
förbehåll vid utlämnande av
allmän handling.
Beslut om uppställande av
förbehåll vid utlämnande av
elevhälsovårdsjournaler med
tillhörande handlingar.
Teckna
personuppgiftsbiträdesavtal.
Beslut att avvisa begäran om
registerutdrag
Beslut att inte anmäla en
personuppgiftsincident till
Integritetsskyddsmyndigheten
Beslut att inte informera
registrerad om
personuppgiftsincident
Beslut om att avvisa den
registrerades rätt till radering
Beslut om att avvisa den
registrerades rätt till begränsning
av behandling
Nekande beslut med anledning
av den registrerades rätt att göra
invändningar mot behandling av

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.

DELEGAT

LAGRUM

Uc

TF 2:2, 14-15,OSL 6:1-5,
23:1-5, FL § 33

Ehc

TF 2:2, 14-15, OSL 6:1-5;
23:2, FL § 33

Ns

Art. 28:3, DSF

Uc

Art. 12:5, 15, DSF

Uc

Art. 33, DSF

Uc

Art. 34, DSF

Uc

Art. 17, DSF

Uc

Art. 18, DSF

Uc

Art. 21, DSF
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sina personuppgifter

6.2

Brådskande beslut

6.2.1.

Besluta på
nämndens/arbetsutskottets
vägnar i ärenden som är så
brådskande, att
nämndens/arbetsutskottets
avgörande inte kan avvaktas.

6.3
6.3.1.

6.4
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.

6.5
6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

OU

KL 6:39

Utbildningar
Förtroendevaldas deltagande i
kurser, konferenser, studieresor
m.m.

OU

Yttranden
Avge yttranden på remisser till
andra förvaltningar.
Huvudmannens yttrande till
andra myndigheter i
individärenden.
Avge yttrande över förslag till
detaljplaner och övriga planer

Uc

KL 5:26-27

Vc/Ehc

FL § 26

OU

KL 5:26-27

Överklaganden
Beslut att överklaga
förvaltningsrättens och
kammarrättens beslut samt
begäran om inhibition
Utfärda fullmakt att föra
utbildningsnämndens talan
inför domstol, andra
myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag.
Fullmakt får omfatta rätt att
teckna förlikning.
Yttrande till förvaltningsrätten
och kammarrätten vid
överklagande av
delegationsbeslut

Uc

OU

Ursprungsdelegaten
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