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Ersättare

Helen Bengtsson (S)
Charlotta Svanberg (S)
Eva Johnsson (KD)
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Caroline Palmqvist, HR-direktör
Maria Granath, kommunikationsdirektör
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1

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll
samt
att justering görs den x november 2017.
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2

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 9
november 2017.
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Tidssättning av motion - Medverkan vid
mässan Funka för livet (17RK1895)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2018.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige om
Region Kronobergs medverkan vid mässan Funka för livet. Motionen
har följande yrkande:
att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ombesörja att
regionen medverkar i Funka för livet-mässan i april nästa år på ett sätt
som visar regionens betydelse som viktig aktör inom området
funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag

 Motion- Medverkan i "Funka för livet"- mässa
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4

Ombud till extra äggarråd för Inera AB
(17RK76)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen förslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse x till Region Kronobergs ombud vid ägarråd för Inera AB den
5 december 2017, med x som ersättare.
Sammanfattning

Inera AB har kallat till extra ägarråd den 5 december 2017 i
Stockholm. Från 2017 erbjuds även kommuner att bli delägare i
bolaget. Det extra ägarrådet genomförs för att de kommuner som
blivit delägare under året ska ha möjlighet att delta. Därutöver
kommer reviderad verksamhetsplan och budget för 2018, som på ett
tydligare sätt ska inkludera insatser för kommunsektorn, att behandlas.
Beslutsunderlag

 Inbjudan till extra ägarråd för Inera AB 2017-12-05
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Uppräkning av grundarvode och
sammanträdesarvode för 2018
(17RK2073)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att grundarvodet för förtroendevalda i Region Kronoberg höjs till 65
400 kronor per månad från och med 1 november 2017,
att sammanträdesarvodet för förtroendevalda höjs till 1 308 kronor
från och med 1 november 2017,
att inlösta arvoden uppräknas enligt ovan,
att lönerna för de politiska sekreterarna uppräknas enligt ovan samt
att anslaget till partigrupper uppräknas enligt ovan
Sammanfattning

Arvodesreglementet som fastställdes av regionfullmäktige 2015-04-29
reglerar grundarvode och sammanträdesarvode för förtroendevalda i
Region Kronoberg. Grundarvodet i Region Kronoberg motsvarar
månadsarvode för riksdagsledamöter och sammanträdesarvodet utgör
två procent av grundarvodet.
Arvodet justeras årligen i förhållande till riksdagsledamöternas arvode
för innevarande år. Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer den
årliga justeringen av arvodesnivån i Region Kronoberg.
Riksdagens arvodesnämnd har i oktober 2017 beslutat att höja
månadsarvodet för riksdagsledamöter från 63 800 kr kronor till 65 400
kronor.
Beslutsunderlag

 Uppräkning av grundarvode och samanträdesarvode för 2018
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Landstingens och regionernas
redovisning av indikatorer för generell
krisberedskap (17RK1389)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna bedömning av generell krisberedskap inom Region
Kronoberg, samt överlämna densamma till Socialstyrelsen, MSB och
länsstyrelsen.
Sammanfattning

Landstingen och regionerna ska följa upp sin risk- och
sårbarhetsanalys (RSA) och rapportera sin generella krisberedskap
enligt indikatorer för landstingens/regionernas generella
krisberedskap. Syftet med bedömningen är att få en övergripande bild
av de förutsättningar landstingen/regionerna har att förebygga och
hantera extraordinära händelser. Rapporteringen av indikatorerna görs
till Socialstyrelsen, MSB och länsstyrelsen senast den 31 oktober
under de år då en redovisning av resultatet av arbetet med risk- och
sårbarhetsanalysen (4 § i föreskrifterna) inte behöver lämnas.
Regionstyrelsens arbetsutskott är Region Kronobergs
krisledningsnämnd. Föreslås att arbetsutskottet godkänner bedömning
av generell krisberedskap inom Region Kronoberg, samt överlämnar
densamma till Socialstyrelsen, MSB och länsstyrelsen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Landstingen och regionernas redovisning av
indikatorer för generell krisberedskap
 Landstingens/regionernas redovisning av indikatorer för generell
krisberedskap för 2017.
 Redovisning indikatorer MSB 2017
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Inbjudningar till kurser och konferenser
(17RK111)
Sammanfattning

Inför mötet har följande inbjudningar inkommit:
- Ett Sverige som jobbar - så löser vi integrationen, 7-8 december
2017, Stockholm. Arrangör: IFS. Mer information på:
www.ifs.a.se/konferensen/
- Trygghetsdagen 2018 - Konferens om organiserad brottslighet, 31
januari 2018, Stockholm. Arrangör: SKL/BRÅ.
- Seminarium om hälsoeffekter av dålig luftkvalitet, 7 februari 2018,
Alvesta. Arrangör: Region Kronoberg. Inbjudan med program
kommer senare.
Beslutsunderlag

 Inbjudan - Trygghetsdag 2018
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Justering av protokoll från
regionstyrelsen den 21 november 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank att justera mötets protokoll samt
att justering görs den x november 2017.
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Godkännande av föredragningslista för
regionstyrelsen den 21 november 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 16
november 2017.
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10 Svar på medborgarförslag – Förslag om
utbyggnad av Ljungby lasarett
(17RK1220)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning

Jens Göransson har lämnat ett medborgarförslag angående
utbyggnadsförslag alternativ 1 och 2 för lasarettsområdet.
Förslagsställaren anser att ett parkeringshus måste komma till för att
kunna ta emot det antal patienter och besökare som dagligen besöker
sjukhuset. Båda utbyggnadsförslagen innebär att antalet
parkeringsplatser har begränsad påverkan. I det fortsatta arbetet
kommer även behovet av antal parkeringsplatser att analyseras med
hänsyn till lämpliga parkeringsvillkor.
Regionfullmäktige beslöt § 109/17 att överlämna medborgarförslaget
till regionstyrelsen för besvarande.
Beslutsunderlag

 Förslag om utbyggnad av Ljungby lasarett
 Medborgarförslag - Förslag om ombyggnad av Ljungby lasarett
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11 Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
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12 Månadsrapport Region Kronoberg
oktober 2017 (17RK106)
Sammanfattning

Månadsrapporten färdigställs den 15 november 2017.
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13 Uppföljning av Upphandlingsreglemente
för Region Kronoberg – avtalstrohet
m.m. (16RK689)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 113/16 Upphandlingsreglemente för
Region Kronoberg. Därefter fastställde regiondirektören Riktlinje för
direktupphandling inom Region Kronoberg (sedan den 1 juli 2014
finns krav på att en upphandlande myndighet eller enhet ska besluta
om riktlinjer för användning av direktupphandling).
Vid regionstyrelsens sammanträde lämnas en redogörelse för
avtalstrohet m.m.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av upphandlingsreglemente för
Region Kronoberg - avtalstrohet m.m.
 Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg (RF)
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14 Länstransportplan för Kronobergs län
2018-2029 (16RK2006)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
Sammanfattning

Region Kronoberg har det samlade politiska ansvaret för Kronobergs
utveckling. Planering av infrastruktur är ett av flera viktiga områden
för att skapa regional utveckling och tillväxt. Länstransportplanen
2018-2029 ligger till grund för kommande infrastruktursatsningar i
Kronoberg med syfte att ytterligare stärka regionen. Regionala
utvecklingsnämnden tog i oktober 2016 beslut om en processplan för
framtagandet av ny länstransportplan. Regeringen lämnade direktiven
för framtagandet av nya planer i mars 2017. I och med det kunde
förslag till prioriteringar av Kronobergs länstransportplan göras.
En remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län 2018 –
2029, vilken fastställdes av regionstyrelsen den 14 juni, sändes på
remiss till och med 22 september. Synpunkter inkom från 37 berörda
organisationer i länet samt övriga intressenter. I bilagan Process- och
remisredovisning redovisas förutom framtagande processen av planen
kortfattat inkomna synpunkter och hur dessa har beaktats. I förslag till
Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 som här överlämnas
till Regionala utvecklingsnämnden är också det som har förändrats i
förhållande till remissversionen gulmarkerat.
Det är Regionala utvecklingsnämndens ansvar att bereda
länstransportplanen. Efter behandling av regionstyrelsen (21/11) är det
slutligen regionfullmäktige (6/12) som fastställer planen. Därefter
översänds planen till regeringen och Näringsdepartementet. Planen
ska vara hos Näringsdepartementet senast den 31 januari 2018. Under
våren 2018 fastställer slutligen regeringen de ekonomiska ramarna för
landets länstransportplaner och den nationella planen.
Beslutsunderlag

 RS Missiv till LTP Kronoberg
 RS Process- och remissredovisning
 RS Förslag slutlig LTP G-län 2018 - 2029 med bilagor
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15 Remissyttrande – Förslag till nationell
plan för transportsystemet 2018-2029;
Dnr N2017/05430/TIF (17RK1660)
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsens eget
svar till Näringsdepartementet
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss. Svar ska lämnas till
Näringsdepartementet senast den 30 november 2017.
Region Kronobergs svar på nationell plan bygger på gemensamma
ställningstaganden utifrån det sydsvenska positionspapperet ”Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt Sverige” och de sydsvenska
prioriteringarna, vilket är framtaget gemensamt av Sydsveriges sex
regioner; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och
Halland.
Region Kronoberg lämnar yttrandet som ansvarig för samordningen
av det regionala tillväxtarbetet, länsplaneupprättare och som ansvarig
för den regionala kollektivtrafiken. Yttrandet bygger på fortlöpande
samverkan med kommunerna i tjänstemannagruppen för infrastruktur,
näringslivet och andra aktörer i regionen.
Bakgrund
Den 31 augusti lämnade Trafikverket över sitt förslag till nationell
transportplan 2018 – 2029 till regeringen. Samtidigt skickades planen
ut på remiss. Remisstiden pågår till 30 november. Regeringen fattar
det slutliga beslutet om den nationella transportplanen våren 2018.
Parallellt med den Nationella planen pågår Sverigeförhandlingens
slutarbete för att senast vid årsskiftet lämnas över till regeringen.
Regeringen ska också fatta beslut om Sverigeförhandlingens förslag
våren 2018. Förslaget till nationell plan bygger också på det så kallade
inriktningsunderlaget vilket Region Kronoberg lämnade yttrande på i
början av 2016 (15RK1065).
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–
2029 har tagits fram på uppdrag av och enligt direktiv från regeringen
och omfattar åtgärder för att underhålla den statliga infrastruktur och
utveckla de statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart.
Förslaget är omfattande, drygt 1 200 sidor, och består av ett
huvuddokument och sex underdokument.
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Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen
för perioden 2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5
miljarder kronor.
Beslutsunderlag

 RS Missiv till Förslag remissvar på NP
 RS Förslag remissvar på NP; N2017_05430_TIF Region Kronoberg
 Remiss: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Page 17 of 652

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-11-09

16 Öresundståg AB – bolagsordning och
aktieägaravtal (17RK59)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Öresundståg AB.
Sammanfattning

Ägarna till AB Öresundståg har berett förslag till ny bolagsordning
och nytt aktieägaravtal som föreslås börja gälla efter vid årsskiftet
2017/2018. Avtalet gäller längst till 2019-12-31. Parterna ska senast
2018-12-31 påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.
De huvudsakliga förändringarna i ärendet är följande:
- Bolagets säte och lokalisering
- Styrelsens sammansättning
- Verkställande direktör
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Öresundståg 2017 - bolagsordning och
aktieägaravtal
 Aktieägaravtal för Öresundståg - ändringar markerade (20171027)
 Aktieägaravtal för Öresundståg AB (20171027)
 Brev - Aktieägaravtal för Öresundståg AB 2017-10-27
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17 Lån till Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg (17RK714)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att låna ut högst 13 216 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan.
Slutgiltigt belopp fastställs när investering är fullgjord.
Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift
att på medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige.
Medlemmar är alla landsting/regioner i Sverige. Verksamheten ska
bedrivas genom att KSA upphandlar sex flygplan, som ska drivas av
en operatör och bemannas av medlemmarna med sjuksköterskor och
läkare.
Regionfullmäktige beslutade § 47/2017 om utlåning av medel för
investering i ambulansflyg på maximalt 11 400 000 kronor. Enligt
reviderad förbundsordning för KSA, som antogs av regionfullmäktige
§ 87/2017, ska beloppet räknas upp med 3 procent årligen. Detta
innebär att Region Kronoberg beviljar lån på maximalt 13 216 000.
Beslutsunderlag

 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
 §87 RF Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg - reviderad
förbundsordning
 §47 RF Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
 Kommunalförbundet Svenskt ambulansflygs förbundsordning,
revision 01
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18 Positionspapper - Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt kultursverige
(Regionsamverkan Sydsverige)
(17RK89)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom Regionsamverkan Syds förslag till
positionspapper "Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige".
Sammanfattning

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de sex
sydligaste regionerna i Sverige; Blekinge, Halland, Jönköping,
Kalmar, Kronoberg och Skåne. De sex regionerna samarbetar inom
områdena regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur
samt hälso- och sjukvård. Målet är att skapa en hållbar utveckling i
Sydsverige (för mer information se www.regionsamverkan.se).
För varje område finns ett politiskt utskott och en arbetsgrupp på
tjänstemannanivå. Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott har
sedan cirka ett år tillbaka arbetat med ett gemensamt kulturpolitiskt
positionspapper. Den 7 september 2017 tog kulturutskottet beslut om
tre gemensamma kulturpolitiska prioriteringar och det kulturpolitiska
positionspapperet ska beslutas i Regionsamverkan Sydsveriges
styrelse 2017-11-23. Därefter fattas beslut i respektive
medlemsorganisation.
Regionsamverkan Sydsveriges kulturpolitiska prioriteringar har även
integrerats i förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 20182020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige,
positionspapper
 Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige 2017, kulturpolitiskt
positionspapper
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19 Svar på motion - Förändrat uppdrag för
familjehälsan (17RK1081)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionen,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa en flexibel
hantering som innebär att de som önskar ska kunna avsluta en
påbörjad behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin och
Familjehälsan efter att de fyllt 18 år alternativt gå över till
vuxenverksamhet,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram förslag till en
revidering och ett förtydligande av Familjehälsans förebyggande
uppdrag samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden
senast juni 2018
Sammanfattning

I en motion från Mikael Johansson (M) och Suzanne Frank (M)
beskrivs att Familjehälsans förebyggande verksamhet är ett viktigt
komplement till BUP, genom att ge Familjehälsan ett tydligare ansvar
för det förebyggande arbetet kan trycket minska på verksamheten i
framtiden. De lyfter fram att regionfullmäktige har beslutat att
ungdomar som går på gymnasiet ska få gå kvar på barn- och
ungdomspsykiatrin, BUP, även om de fyllt 18 år, vilket även borde
gälla de som får stöd av Familjehälsan.
Motionärerna yrkar följande:
- Att regionfullmäktige ska ändra åldersgräns för Familjehälsan så att
inskrivna ungdomar ska gå få gå kvar tills de gått ut gymnasiet.
- Att regionfullmäktige beslutar att Familjehälsans uppdrag ska
revideras och förtydligas så att förebyggande ansvar blir tydligare.
Regionfullmäktige fattade följande beslut i budget 2016 ”vid påbörjad
behandling inom Barn- och ungdomshälsan eller Barn- och
ungdomspsykiatrin, ska den fortlöpa under hela gymnasietiden och
inte gå över till vuxenpsykiatrin trots att personen fyller 18 år”. Det
innebär att det redan nu finns ett beslut som stödjer kontakt efter 18 år.
Det är viktigt att vara lyhörd för den enskilde patientens behov. En
flexibel tillämpning är i linje med ett personcentrerat förhållningssätt.
Därför är det bra med möjligheten att kunna gå kvar i
ungdomsverksamheten även efter 18 år för att slutföra påbörjad
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behandling De som inte vill gå kvar efter 18 år fyllda ska få hjälp med
övergång till vuxenverksamhet.
Familjehälsan arbetar redan idag med många förebyggande insatser
men inom ramen för befintlig finansiering. Inom Familjehälsan finns
kunskap om de hälsofrämjande och förebyggande åtgärdernas
betydelse. Ett utökat uppdrag avseende förebyggande insatser ligger i
linje med det arbete som pågår avseende ohälsosamma matvanor,
övervikt och fetma men behöver definieras, beskrivas och resurssättas.
Beslutsunderlag

 §97 HSN Svar på motion: Förändrat uppdrag för Familjehälsan
 Förslag till svar på motion - Motion angående förändrat uppdrag för
Familjehälsan
 Motion angående förändrat uppdrag för Familjehälsan
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20 Svar på motion - Arbete på recept
(17RK1235)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

Martina Ericsson (SD) har i en motion föreslagit att Region
Kronoberg utreder hur man på bästa sätt kan delge patienter ett arbete
på recept.
Motionären skriver att allt fler människor idag lever i ett utanförskap.
I motionen lyfts särskilt fram att personer med olika
funktionsnedsättningar, såsom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
ibland har svårt att komma in i samhället. Ett sätt att mildra
sjukdomsbilden och bryta utanförskapet är att ge dessa individer ett
arbete och en meningsfull sysselsättning. Motionären föreslår därför
att Region Kronoberg ska utreda hur vi på bästa sätt kan delge våra
patienter ett arbete på recept.
Martina Ericsson lyfter i motionen fram en mycket viktig fråga: alla
människors möjligheter till arbete och delaktighet i samhället.
Sakfrågan är dock komplex och behöver därför sorteras ut i specifika
frågeställningar, faktorer och lösningar.
Vid en omvärldsbevakning framkommer inga erfarenheter av arbete
på recept från andra landsting, regioner eller kommuner. Det innebär
att även ett mindre projekt kräver ett relativt stort
metodutvecklingsarbete inklusive en utvärdering, helst på
forskningsnivå. Med utgångspunkt i erfarenheter av metoderna fysisk
aktivitet på recept och kultur på recept kan dock en viktig faktor
tydliggöras, samverkan. För att nå framgång med dessa båda metoder
krävs en kontinuerlig samverkan mellan Region Kronoberg och andra
aktörer och verksamheter. När det gäller stöd till personer med
svårigheter att ta sig ut i arbetslivet finns denna samverkan redan inom
ramen för Finsam genom samordningsförbunden Värend och
Sunnerbo. Arbetsförmedlingen bör dock ses som huvudaktör när det
gäller att med hjälp av olika stödfunktioner se till att arbeten
förmedlas till dessa individer. I dagsläget förefaller det svårt för
Region Kronoberg att erbjuda arbete på recept utan tillgång till en
utvärderad och evidensbaserad metod.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt § 96/17 att anse motionen
besvarad.
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Beslutsunderlag

 §96 HSN Svar på motion: Arbete på recept
 Svar på motion_ Arbete på recept RS
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg- Arbete på recept
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21 Antal ledamöter i regionfullmäktige
mandatperioden 2019-2022 (17RK1032)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att regionfullmäktige ska ha 61 ledamöter under mandatperioden
2019-2022. Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt 5 kap 1-33 § Kommunallagen besluta
om hur många ledamöter som fullmäktige totalt ska ha, samt antal
ersättare. Regionfullmäktige ska senast den 28 februari valåret besluta
och meddela länsstyrelsen om hur många ledamöter och ersättare
fullmäktige ska ha. Senast den 30 april valåret ska länsstyrelsen
fastställa fördelning av fasta mandat mellan valkretsar i landsting och
kommuner.
Regionfullmäktige beslöt § 112/17 att val till utgörs av en enda
valkrets nästa mandatperiod.
Föreslås att regionfullmäktige utgörs av 61 ledamöter under
mandatperioden 2019-2022. Antalet ersättare styrs av valresultatet
enligt Vallagen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Antal ledamöter i regionfullmäktige
mandatperioden 2018-2021
 §17 OU Region Kronobergs politiska organisation mandatperioden
2019-2022
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22 Redovisning av ej slutbehandlade
motioner och medborgarförslag 2017
(17RK2080)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag för 2017.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen på regionfullmäktiges sista sammanträde
redovisa de motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats.
Under 2017 har hittills 15 motioner inkommit, varav 4 inte
slutbehandlats. Därutöver finns 1 motion från 2016 som inte
slutbehandlats. 12 medborgarförslag har inkommit, varav 2 inte
slutbehandlats.
Inkomna motioner som inte slutbehandlats:
– Ny ersättningsmodell för vårdvalet – Suzanne Frank (M), Sven
Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
(16RK1968). Regionfullmäktige beslutade § 331/17 att remittera
motionen till folkhälsoberedningen för utvärdering av tidigare och
andra regioners ersättningsmodeller samt att den behandlas under
hösten 2017.
– Ökat inflytande för personalen - Suzanne Frank (M), Sven Sunesson
(C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) (17RK1692).
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 260/17 att motionen
behandlas i februari 2018.
– Översyn av journaler på nätet – Eva Johnsson (KD) (17RK1725).
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 261/17 att överlämna
motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt att den
behandlas i februari 2018.
– Inför vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin - Suzanne Frank (M),
Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L) och Eva Johnsson (KD)
(17RK1833). Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 262/17 att
motionen behandlas i april 2018.
– Medverkan på mässan Funka för livet – Roland Gustbée (M)
(17RK1895). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari
2018.
Inkomna medborgarförslag som inte slutbehandlats:
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– Gruppbiljett även för kunskapsresor - Mona Jonsson, Växjö
(17RK1698). Regionfullmäktige beslutade § 111/17 att överlämna
medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.
– Patienter med EDS (omfattas av sekretess) (17RK1826).
Regionfullmäktige beslutade § x/17 att överlämna medborgarförslaget
till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag

 Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag
2017
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23 Redovisning av medborgarförslag som
beslutats av regionstyrelsen och
nämnderna 2017 (17RK2081)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats av
regionstyrelsen och nämnderna 2017.
Sammanfattning

Följande sju medborgarförslag har hittills beslutats av regionstyrelsen
och nämnderna under 2017:
– Förslag på fler bussturer Växjö-Åby - Maria Nilsson, Tjureda
(16RK1997). Trafiknämnden beslutade § 10/17 att vidareförmedla
förslaget till kommande budget- och tidtabellsarbete samt att det
därmed anses besvarat.
– Byt ut sjukhusskjortan – Gunhild Bärtås, Ljungby (16RK2300).
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 4/17 att medborgarförslaget
anses besvarat.
– Förslag om utbyggnad av Ljungby lasarett - Jens Göransson,
Ljungby (17RK1220).
– Regler för hur personalen får vara klädd – Ingvar Karlsson, Vittaryd
(17RK1502). Regionstyrelsen beslutade § 194/17 att
medborgarförslaget anses besvarat.
– Stöd för hemförlossning - Dagar Groblad, Lönashult (17RK181).
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 19/17 att anta svar där
medborgarförslaget avslås.
– Gratis halkskydd till alla pensionärer – Philip Groves, Växjö
(17RK289). Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 37/17 att
medborgarförslaget anses besvarat.
– Kvälls-/nattbusstur Växjö Åby – Petra Berg, Tjureda (17RK629).
Trafiknämnden beslutade § 51/17 att medborgarförslaget besvaras.
– Fler bussturer Åby-Växjö - Lisa Ljuslin, Tjureda (17RK634).
Trafiknämnden beslutade § 50/17 att medborgarförslaget anses
besvarat.
– Alternativ till hemligt nummer när sjukvården ringer - Leif Granath,
Växjö (17RK881). Regionstyrelsen beslutade § 142/17 att uppdra åt
regiondirektören att tillse att samtal från Region Kronoberg i
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möjligaste mån inte visas som hemligt nummer samt att bifalla
medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

 Redovisning av medborgarförslag som har beslutats av
regionstyrelsen och nämnderna 2017
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24 Produktion och sändning av
regionfullmäktige 2018 (17RK2082)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under
2018 via webben, kabel-tv och närradio,
att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om
sändning, produktion och lagring av regionfullmäktiges
sammanträden under 2018 samt
att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2018 för
förtroendemannaorganisationen.
Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om direktsändning
via webb-tv och kabel-tv för Region Kronobergs regionfullmäktige.
Dessförinnan hade dåvarande landstingsfullmäktiges sammanträden
sänts vid webb-tv och kabel-tv i Växjö sedan 2012.
Direktsändning via webb, kabel-tv och närradio innebär både ökad
transparens och tillgänglighet till Region Kronobergs högsta
beslutande organ.
Beslutsunderlag

 Produktion och sändning av regionfullmäktige 2018
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25 Reviderat reglemente för
patientnämnden (14LTK1096)
Förslag till beslut

Föreslås att regionfullmäktige beslutar
att fastställa reglemente för patientnämnden enligt föreliggande
förslag.
Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 33/17 om revideringar i nämndens
reglemente med anledning av ny Lag (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården, som träder i kraft den 1 januari
2018.
Lagen ingår i en översyn av ansvarsfördelningen i hanteringen av
klagomål mot hälso- och sjukvården. I lagen anges att det i första hand
är vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från patienter och
deras närstående. Patientnämndernas huvuduppgift förtydligas till att
hjälpa och stödja patienter med att få sina klagomål bemötta av
vårdgivarna.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Reviderat reglemente för patientnämnden
 Protokollsutdrag PAN § 33-2017
 Reglemente för patientnämnden
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26 Remissyttrande – Fördjupad
översiktsplan för Åseda samhälle
(17RK892)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs
svar till Uppvidinge kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Uppvidinge kommun beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Uppvidinge kommun har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan
för Åseda samhälle. Förslaget har tidigare varit utsänt för samråd.
Region Kronoberg yttrade sig i samrådsskedet 2017-05-19 och hade
då synpunkter angående det sociala perspektivet, klimat och miljö
samt kollektivtrafik. Under hösten 2017 är planförslaget utsänt för
granskning.
Region Kronoberg har inget ytterligare att erinra över planförslaget.
Beslutsunderlag

 Remissyttrande, granskning förslag till fördjupad översiktsplan för
Åseda samhälle.
 Remissyttrande, granskning fördjupad översiktsplan för Åseda
samhälle
 Beslut om Fördjupad översiktplan för Åseda samhälle
 Remissbrev - Samråd - FÖP Åseda samhälle
 Samrådsutgåva - FÖP Åseda samhälle
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27 Remissyttrande – Tillägg till
översiktsplan för vindkraft i Ljungby
kommun (17RK1944)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs
svar till Ljungby kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Ljungby kommun beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Ljungby kommun har tagit fram ett förslag till tillägg i
översiktsplanen för vindkraft. Syftet är att ta fram ett
planeringsunderlag till tjänstemän och politiker vid handläggning av
vindkraftsärenden samt peka ut områden lämpliga för
vindkraftsetablering. Förslaget har skickats ut för granskning till olika
remissinstanser, bland annat Region Kronoberg.
Region Kronoberg har yttrat sig 2017-03-21 i samrådsskedet över
tillägg till översiktsplanen för vindkraft i Ljungby kommun.
Region Kronoberg har inga ytterligare synpunkter att framföra i
granskningsskedet.
Beslutsunderlag

 Remissyttrande, granskning, tillägg till översiksplanen för vindkraft i
Ljungby kommun.
 Remissyttrande, granskning vindkraftsplan Ljungby kommun
 Kungörelse - Tillägg till översiktsplanen för Vindkraft i Ljungby
kommun. Svar senast 2017-12-18.
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28 Remissyttrande – Vissa förslag till
ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av
Välfärdsutredningens förslag
(17RK1862)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs
svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Välfärdsutredningen föreslog i delbetänkandet Ordning och reda i
välfärden (SOU 2016:78) ändringar i lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling (LOU), bland annat om undantag från LOU för
välfärdstjänster som är under EU:s tröskelvärde och som saknar
gränsöverskridande intresse. I föreliggande remiss föreslås dessa
justeras enligt följande:
– Upphandlingar under EU:s tröskelvärde ska annonseras i en allmänt
tillgänglig elektronisk databas, oavsett om upphandlingen har ett
bestämt gränsöverskridande intresse. Undantag föreslås för
upphandlingar som understiger 28 procent av tröskelvärdet.
– Upphandlande myndigheter ska vara skyldiga att informera berörda
leverantörer om resultatet av upphandlingen samt dokumentera dess
genomförande.
– 20–22 kap. LOU, som innehåller bestämmelser om överprövning,
upphandlingsskadeavgift och tillsyn, ska gälla vid all sådan
upphandling.
Tröskelvärdena enligt LOU är för 2017 1 910 323 kronor för varor
och tjänster, 47 758 068 kronor för byggentreprenader och 6 885 225
kronor för sociala och övriga tjänster.
Synpunkter
Region Kronoberg föreslås lämna följande yttrande över remissen:
- Region Kronoberg ser generellt positivt på förenklade regler för
upphandlingar av välfärdstjänster som understiger EU:s tröskelvärde.
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Region Kronoberg ser även positivt på förenklingar för upphandlingar
från sociala företag. I praktiken överstiger dock merparten av Region
Kronobergs upphandlingar tröskelvärdet, och det är därför osäkert i
vilken omfattning undantaget förenklar det vardagliga arbetet.
- Region Kronoberg anser att begreppet ’gränsöverskridande intresse’
behöver definieras i lagtexten. Utan vägledning är det troligt att
myndigheter annonserar upphandlingar oavsett om det behövs eller
inte, för att inte riskera att bryta mot lagen. I avsaknad av definition i
lag kommer istället så småningom begreppet att definieras i
rättspraxis.
- Svårigheter att i praktiken i förväg beräkna avtalsvärde för
upphandlingar kan även det innebära att myndigheter väljer att
annonsera upphandlingar oavsett om det behövs, för att vara säkra på
en korrekt handläggning.
Beslutsunderlag

 Remissyttrande - Vissa förslag till ändringar i LOU med anledning av
Välfärdsutredningens förslag
 Remissyttrande - Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag
(Fi2017_03767_OU)(100538) (0)
 RemissFi2017/03767/OU "Vissa förslag till ändringar i lagen om
offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens
förslag"
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29 Anmälan om ersättningsetablering
enligt lagen 1993:1651 om
läkarvårdsersättning (17RK1584)
Sammanfattning

Ärendet omfattas av sekretess.
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30 Valärenden (15RK11)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsen besluta
att utse förtroendevalda enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Följande fyllnadsval efter Lennart Värmby (V) föreslås:
Regionstyrelsens arbetsutskott, 2017-11-21 - 2018-12-31:
- Ny ledamot: Daniel Liffner (V), Säterivägen 13, 360 32 Gemla
Regionstyrelsens personalutskott, 2017-11-21 - 2018-12-31
- Ny ledamot: Tryggve Svensson (V), Harabergsgatan 34 C, 341 36
Ljungby
FoU-beredningen, 2017-11-21 - 2018-12-31
- Ny ordförande: Carin Högstedt (V), Toftasjövägen 77 352 49
Växjö
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31 Informationsärende - Halvårsrapport för
patientnämnden 2017 (17RK2167)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 32/17 att godkänna halvårsrapport för
nämnden för 2017. Rapporten redovisas till regionfullmäktige för
kännedom.
Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag PAN § 32-17
 Halvårsrapport patientnämnden 2017
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32 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till
regionstyrelsens ordförande eller 1:e vice ordförande samt tjänstemän
enligt en fastställd delegationsordning. Beslut fattade på delegation
ska återredovisas till regionstyrelsen vid närmast följande
sammanträde.
Delegationsbeslut

 17RK8-30
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 30/2017Transaktioner i Kapital- och Pensionsportföljen
 17RK8-31
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 31/2017Transaktioner i Pensionsportfölj
 17RK24-8
Chef inom respektive enhetsbeslut nr8 /2017- Beslut
om anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer,
tillsvidareanställningar 2017-08-01--2017-08-31
 17RK4-35
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 35/2017Remissyttrande-plansamråd, förslag till detaljplan för Lekaryd 3:21 m.fl
i Lekaryd, Alvesta kommun
 17RK4-36
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 36/2017Remissyttrande-granskning detaljplan för Södra Ljungkullen 6,
Ljungby kommun
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33 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Anmälningar



Cirkulär 17:49. Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50,
fråga om huruvida anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad
tid samt om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad

Cirkulär 17:51- Avtal om samverkan och arbetsmiljö
 17RK134-17 Protokoll från sammanträde, Södra
Regionvårdsnämnden, 2017-10-04.
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34 Övriga beslutsärenden
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35 Övriga informationsärenden
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Från:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

SKL Inera
SKL Inera
Till aktieägare i Inera AB
den 27 oktober 2017 17:14:55
Inbjudan ägarråd 2017-12-05.pdf
Representant-Ombud till Ägarråd i Inera AB.pdf

Välkommen till extra ägarråd för Inera AB
Tid: 5 december 2017 klockan 11.00 – 13.00.
Plats: Kistamässan, Stockholm, lokal E8XL alternativt digitalt.
Anmälan: senast 21 november 2017
Det är mycket glädjande att kunna konstatera att vi nu är över 200 delägare i Inera AB! Till dags
dato har 181 kommuner registrerats som nya delägare, och nya ägare anmäls fortlöpande till
oss.
I bifogad inbjudan så finner ni programmet samt viktig information kring ägarrådet.
Anmälan
Det går att delta på plats, digitalt eller via ombud. För att representera er organisation, eller utse
ombud, behöver ni bifoga protokollsutdrag till anmälan alternativt använda bifogad blankett.
Se vidare i anmälan (anmälningslänk).
Vänligen använd anmälningslänken även för att meddela oss om er organisation inte kommer
att delta på ägarrådet.

Varmt välkommen!
Lena Micko
Ordförande SKL Företag AB

/genom
Teresa Hansson
Koncerncontroller
Avdelningen för administration
_________________________________
Sveriges Kommuner och Landsting
SKL Företag AB
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 75 74
+46 73 357 75 74
www.skl.se

Page 48 of 652

ÄGARRÅD INERA AB
2017-12-05

1 (2)

Till aktieägare i Inera AB

Välkommen till extra ägarråd för Inera AB
Tid: 5 december 2017 klockan 11.00 – 13.00.
Lunch och registrering startar klockan 10.45
Plats: Kistamässan, Stockholm, lokal E8XL alternativt digitalt.
Ägarrådet arrangeras parallellt med toppledarforumet DigiGov som pågår den 5-6
december (se digigov.se), där vi hoppas att många av er kommer att närvara, men det
går också att delta endast på ägarrådet.
Anmälan: senast 21 november 2017
Det är mycket glädjande att kunna konstatera att vi nu är över 200 delägare i Inera
AB! Till dags dato har 181 kommuner registrerats som nya delägare, och nya ägare
anmäls fortlöpande till oss.
Vid ordinarie ägarråd för Inera i april i år, hade ännu inga kommuner hunnit
registreras som nya ägare. Därför har vi beslutat att arrangera ett extra ägarråd nu i
december, dit också alla nya delägare är välkomna.
Ägarrådet arrangeras också för att ge möjlighet att behandla en reviderad
verksamhetsplan och budget för 2018, då Ineras verksamhet på ett tydligare sätt
inkluderar insatser för kommunsektorn. Däremot behandlas inte punkter som normalt
finns på ägarrådets agenda, så som att fastställa ägardirektiv eller föreslå ledamöter för
styrelse och valberedning. Dessa beslut togs på ordinarie ägarråd och efterföljande
bolagsstämma tidigare i år.
På programmet står en presentation från Inera, SKL Kommentus och SKL om digitala
satsningar och Inera kommer också att presentera verksamhetsplan, budget och
strategiska mål. Därefter tar den formella biten kring ägarrådet vid, se bifogad
dagordning. De formella handlingarna kommer att skickas ut senast den 21 november
samt publiceras på skl.se/inera.
Om du vill anmäla en övrig fråga till ägarrådet, ska detta göras senast den 16
november, till teresa.hansson@skl.se.
Anmälan
Det går att delta på plats, digitalt eller via ombud. För att representera er organisation,
eller utse ombud, behöver ni bifoga protokollsutdrag till anmälan alternativt använda

Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25, www.sklforetag.se,
Epost: info@sklforetag.skl.se, Plusgiro: 67 33 01-8, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535, Styrelsens säte:
Stockohlm
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2017-12-05

bifogad blankett. Som ombud kan utses annan aktieägare, inklusive Lena Dahl för
SKL Företag AB.
Anmälan för deltagande i ägarrådet ska göras senast den 21 november 2017.
Vänligen använd anmälningslänken även för att meddela oss om er organisation inte
kommer att delta på ägarrådet.

Se vidare i anmälan (länk i mejl).
Varmt välkommen!
Lena Micko
Ordförande SKL Företag AB
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Anmälan till Inera AB Ägarråd

Tid: Tisdag 5 december 2017 kl.11.00-13.00
Plats: Kistamässan, Lokal E8XL, Arne Beurlings Torg 5, KISTA

Nedanstående person kommer att NÄRVARA vid Inera AB:s Ägarråd såsom
aktieägarens ombud:
………………………………………………………………………………………………….
Namn

………………………………………………………………………………………………….
Aktieägare

Alternativt
Vi lämnar härmed FULLMAKT för annan aktieägare att företräda vårt ägande:
…………………………………………………………………………………………………
Företrädares namn

…………………………………………………………………………………………………
Aktieägare

AVSÄNDARE:
…………………………………………………………………………………………………
Ort/datum

Aktieägare

......……………………………………………………………………………………………
Underskrift

…………………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande

Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25, www.sklforetag.se,
Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535, Styrelsens säte: Stockohlm
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2073
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 217-10-31

Regionstyrelsens arbetsutskott

Uppräkning av grundarvode och sammanträdesarvode
för 2018
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att grundarvodet för förtroendevalda i Region Kronoberg höjs till 65 400 kronor
per månad från och med 1 november 2017.
att sammanträdesarvodet för förtroendevalda höjs till 1 308 kronor från och med
1 november 2017.
att inlösta arvoden uppräknas enligt ovan
att lönerna för de politiska sekreterarna uppräknas enligt ovan samt
att anslaget till partigrupper uppräknas enligt ovan

Sammanfattning
Arvodesreglementet som fastställdes av regionfullmäktige 2015-04-29 reglerar
grundarvode och sammanträdesarvode för förtroendevalda i Region Kronoberg.
Grundarvodet i Region Kronoberg motsvarar månadsarvode för
riksdagsledamöter och sammanträdesarvodet utgör två procent av grundarvodet.
Arvodet justeras årligen i förhållande till riksdagsledamöternas arvode för
innevarande år. Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer den årliga justeringen av
arvodesnivån i Region Kronoberg.
Riksdagens arvodesnämnd har i oktober 2017 beslutat att höja månadsarvodet för
riksdagsledamöter från 63 800 kr kronor till 65 400 kronor.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

.
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2073
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 217-10-31

Sida 2 av 2

Page 54 of 652

6
Page 55 of 652

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1389
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-10-31

Regionstyrelsens arbetsutskott

Landstingens och regionernas redovisning av
indikatorer för generell krisberedskap
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna bedömning av generell krisberedskap inom Region Kronoberg, samt
överlämna densamma till Socialstyrelsen, MSB och länsstyrelsen.

Sammanfattning
Landstingen och regionerna ska följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och
rapportera sin generella krisberedskap enligt indikatorer för
landstingens/regionernas generella krisberedskap. Syftet med bedömningen är att
få en övergripande bild av de förutsättningar landstingen/regionerna har att
förebygga och hantera extraordinära händelser. Rapporteringen av indikatorerna
görs till Socialstyrelsen, MSB och länsstyrelsen senast den 31 oktober under de år
då en redovisning av resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen (4 § i
föreskrifterna) inte behöver lämnas.
Regionstyrelsens arbetsutskott är Region Kronobergs krisledningsnämnd. Föreslås
att arbetsutskottet godkänner bedömning av generell krisberedskap inom Region
Kronoberg, samt överlämnar densamma till Socialstyrelsen, MSB och
länsstyrelsen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Begäran om redovisning av indikatorer för generell bedömning av
krisberedskap
Sammanställd enkät för Region Kronoberg

Sida 1 av 1
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Datum

Diarienr

2017-06-03

2017-7032

US-SOP
Therese Wikström
Daniel Holmberg

Landstingens/regionernas redovisning av
indikatorer för generell krisberedskap för
2017
Landstingen/regionerna ska följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och
rapportera sin generella krisberedskap enligt indikatorer för landstingens
generella krisberedskap1. Syftet med bedömningen är att få en övergripande
bild av de förutsättningar landstingen/regionerna har att förebygga och
hantera extraordinära händelser.
Rapporteringen av indikatorerna görs till Socialstyrelsen, MSB och
länsstyrelsen senast den 31 oktober under de år då en redovisning av resultatet
av arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen (4 § i föreskrifterna) inte behöver
lämnas.
Enligt 5 § i RSA-föreskrifterna ska rapporteringen ske i elektronisk form om
inte särskilda skäl föreligger eller enligt förutsättningar som MSB beslutar.
MSB och Socialstyrelsen har i dialog enats om att landstingens redovisningar
av indikatorerna rapporteras i MSB:s verktyg för redovisning av RSA senast
den 31 oktober 2017 mot bakgrund av flera olika anledningar:


Verktyget möjliggör en säkrare redovisning av landstingens indikatorer
jämfört med tidigare system. Den sammanställda bilden av
landstingens redovisade information kan innehålla känslig information,
därför bedöms en redovisning via RSA-redovisningsverktyget vara den
lämpligaste lösningen. Verktyget och plattformen som det vilar på kan
hantera skyddsvärda uppgifter, dock inte uppgifter som rör rikets
säkerhet.



Redovisning i RSA-redovisningsverktyget ger möjligheter att
sammanställa information, vilket i sin tur innebär att mottagarna av
informationen kan dra bättre slutsatser av underlaget och på sikt
utveckla krisberedskapen.



Kommunerna redovisade i sin uppföljning av LEH den 15 februari 2017
även indikatorer för generell krisberedskap i enlighet med MSB:s
föreskrifter. För att samla underlaget kring den årliga uppföljningen

1

MSB-51.1

Enligt 5§ Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:4) om
landstings risk- och sårbarhetsanalyser
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Datum

Diarienr

2017-06-03

2017-7032

och indikatorerna för både kommuner och landsting bör därför samtlig
redovisning ske i verktyget.

Certifikat för inloggning
För att kunna logga in i verktyget behöver du ha ett certifikat, som utfärdas av
MSB. För att erhålla ett certifikat behöver du fylla i ett formulär på MSB:s
webbplats:
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Risk--ochsarbarhetsanalyser/Har-ansoker-du-om-personligt-certifikat/
När du har gjort det skickas certifikatet till dig med rekommenderat brev och
när du har installerat ditt certifikat loggar du in här:
https://psb.msb.se/msb-rsa-web/
För frågor och stöd kring verktyget kan du kontakta MSB:s kundtjänst på tfn
010-240 55 55 alt. kundtjanst@msb.se.

Tänk på att ansöka om certifikat för inloggning till RSAredovisningsverktyget i god tid innan rapporteringen. Har du redan ett
certifikat behöver du inte ansöka om ett nytt.

Med vänlig hälsning,

Therese Wikström och Daniel Holmberg
Enheten för samverkan och planering (US-SOP)
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VÄLKOMMEN PÅ
TRYGGHETSDAG 2018

Konferens om organiserad
brottslighet
Den organiserade brottsligheten förknippas ofta med utsatta stadsdelar, narkotikahandel
eller kriminella gäng, men den organiserade brottsligheten är mer än så. Den finns spridd
runt om i landets kommuner och utgörs till stor del av nätverk som tillgodoser den lokala
efterfrågan på illegala och ofta billiga tjänster och varor.
Mycket har hänt i arbetet mot den organiserade brottsligheten under senare år, både på
nationell, regional och på lokal nivå. Vi är många som kan ha en roll i att bekämpa den
organiserade brottsligheten. Polisen är givetvis huvudaktören men kommunen kan i
samverkan med andra aktörer förhindra etablering av exempelvis svart ekonomi eller
otillåten påverkan. Det är viktigt att tidigt förebygga problemen.
Välkomna till en dag med syfte att informera, inspirera och utveckla det lokala arbetet mot
organiserad brottslighet!
Konferensen anordnas i samarbete med Brottsförebyggande rådet (Brå).
Datum

31 januari 2018, kl. 10.00 – 16.00. Fika serveras från kl. 9.30

Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 i Stockholm, Lokal: Stora hörsalen

Målgrupp

Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun, landsting och region samt
Polismyndigheten.

Kostnad

2500 kr exkl. moms för deltagande på plats i Stockholm
1200 kr exkl. moms för deltagande via webbsändning.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk och ska vara oss tillhanda senaste den 10 januari.

Information

För frågor kring anmälan: Konstella, konferens@konstella.se, tfn 08-452 72 86
För frågor kring innehållet: Greta Berg, greta.berg@skl.se, 08-452 79 58

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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PROGRAM
9.30 – 10.00

Registrering och fika

10.00 – 10.10

Inledning

10.10 – 10.40

Vikten av att arbeta mot den organiserade brottsligheten
Justitieminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet

10.40 – 10.50

Kort paus

10.50 – 11.30

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet
Gunnar Grönqvist och Per Wadhed, Operativa Rådet, Polismyndigheten

11.30 – 11.40

Kort paus

11.40 – 12.20

Vad är organiserad brottslighet och varför ska vi arbeta lokalt mot det?
Daniel Vesterhav, Brottsförebyggande rådet

12.20 – 13.10

Lunch

13.10 – 13.50

Så arbetar vi mot organiserad brottslighet i Borås
Peder Englund, Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), Borås stad

13.50 – 14.00

Paus

14.00 – 14.40

Så arbetar vi mot organiserad brottslighet i Österåker
Lena Brodin, Österåker kommun och Representant från Polismyndigheten

14.40 – 15.10

Fika

15.10 – 15.50

Otillåten påverkan – att förebygga och hantera påverkansförsök
Johanna Skinnari, Brottsförebyggande rådet

15.50 – 16.00

Avslutning

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK1220
Handläggare: Johan Oléhn
Datum: 2017-10-20

Regionstyrelsen

Svar på medborgarförslag – Förslag om utbyggnad av
Ljungby lasarett

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Sammanfattning
Jens Göransson har lämnat ett medborgarförslag angående utbyggnadsförslag
alternativ 1 och 2 för lasarettsområdet. Förslagsställaren anser att ett parkeringshus
måste komma till för att kunna ta emot det antal patienter och besökare som
dagligen besöker sjukhuset. Båda utbyggnadsförslagen innebär att antalet
parkeringsplatser har begränsad påverkan. I det fortsatta arbetet kommer även
behovet av antal parkeringsplatser att analyseras med hänsyn till lämpliga
parkeringsvillkor.
Bakgrund
Regionstyrelsen 2017-06-07 behandlade förslag om utbyggnad av Ljungby lasarett.
Beslutet är att risk- och sårbarhetsanalys skall göras för de båda
utbyggnadsalternativen och därefter redovisas för beslut i regionstyrelsen i höst.
Båda förslagen innebär i princip att dagens antal parkeringsplatser behålls
(alternativ 1 har 6 platser mindre och alternativ 2 har 6 platser mer än nuvarande),
men placeringen ändras på grund av utbyggnaden.
Region Kronobergs ställningstagande till medborgarförslaget
Antal parkeringsplatser är alltid en aktuell fråga där det är svårt att tillgodose alla
önskemål. I det fortsatta arbetet med Ljungby lasarett kommer även behovet av
antal parkeringsplatser att analyseras.
Ekonomiska konsekvenser av förslaget
En nybyggnad av parkeringshus i anslutning till Ljungby lasarett är en stor
investering och ligger inte inom ram för investeringar i den av fullmäktige
beslutade budgeten med flerårsplan.

Anna Fransson

Martin Myrskog
Sida 1 av 2
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK1220
Handläggare: Johan Oléhn
Datum: 2017-10-20

Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Regiondirektör

Förslag om utbyggnad av Ljungby lasarett
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK689
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-10-19

Regionstyrelsen

Uppföljning av Upphandlingsreglemente för Region
Kronoberg – avtalstrohet m.m.

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde § 113/16 Upphandlingsreglemente för Region
Kronoberg. Därefter fastställde regiondirektören Uppföljning av
upphandlingsreglemente för Region Kronoberg - avtalstrohet m.m. (sedan den 1
juli 2014 finns krav på att en upphandlande myndighet eller enhet ska besluta om
riktlinjer för användning av direktupphandling).
Vid regionstyrelsens sammanträde lämnas en redogörelse för avtalstrohet m.m.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg

Sida 1 av 1
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Planeringsavdelningen
Ulrika J Gustafsson
2016-03-30

Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg
Inledning
Region Kronoberg upphandlar varor och tjänster för betydande summor årligen.
Region Kronoberg är en stor aktör på den regionala arenan och har genom sina
upphandlingar och inköp möjlighet att påverka en hållbar utveckling genom
medvetna val.
Region Kronobergs upphandlingar utgår från invånarnas och välfärdens behov.
Genom att använda sin köpkraft och utveckla arbetet med upphandling kan
Region Kronoberg erbjuda bättre vård och service till invånarna, använda
skattemedlen mer effektivt och påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning.
Syfte
Upphandlingsreglementet är ett styrdokument vid genomförande av
upphandlingar och inköp. Reglementet lyfter fram upphandling som ett strategiskt
medel för att använda resurser på bästa sätt och som ett medel för att främja en
hållbar utveckling.
Omfattning
Detta upphandlingsreglemente innehåller de huvudprinciper som ska gälla för all
upphandling och inköp av varor, tjänster och entreprenader i Region Kronoberg,
samt de juridiska personer och helägda bolag som ägs och kontrolleras av Region
Kronoberg.
Upphandlande myndighet/enhet

Region Kronoberg är en upphandlande myndighet/enhet. Det innebär att hela
organisationens årsbehov av en vissa vara eller tjänst ska räknas in när värdet av
en upphandling beräknas. De juridiska personer som ägs av koncernen är egna
upphandlande myndigheter/enheter. Fullmakt skall inhämtas från dessa juridiska
personer inför ett deltagande i upphandlingar koncernen Region Kronoberg
genomför.
Huvudprinciper för upphandling inom Region Kronoberg
 Grundläggande för Region Kronobergs upphandling är Lagen om
offentlig upphandling (LOU2007:1 091), Lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF 2007:1092)
och Lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962), som reglerar vad som
ska gälla för de kommuner, landsting och regioner som vill
konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter
genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till
brukaren eller patienten.
89cf707e-ec88-4b02-bea007995a2037a5.docx
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Region Kronobergs övergripande policy ” Policy för lika möjligheter och
rättigheter i en hållbar Region Kronoberg” är vägledande styrdokument
för Region Kronobergs upphandlingar och inköp. Region Kronoberg ska
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och ska hushålla med resurserna.
Den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg 2025” slår fast att
länet ska ha en tydlig hållbarhetsprofil och sikta mot att bli Europas
grönaste region. Region Kronoberg ska verka för att de varor och tjänster
som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.
Vår värdegrund utgår från respekt för människan, allas lika värde,
jämställdhet, jämlikhet, värdighet och förbud mot diskriminering, vilket
också ska avspeglas i Region Kronobergs upphandlingar.



Region Kronoberg har även ställt sig bakom ”Uppförandekod för
leverantörer” (Sveriges landsting och regioner), vilken ska tillämpas vid
alla upphandlingar. Leverantörer ska följa den beslutade
uppförandekoden.



Region Kronobergs budgetmål ”Kvaliteten i verksamheten ska öka” och
en ”Hållbar ekonomi i balans” är tydligt kopplat till upphandling och
inköp. Upphandlingsreglementet ska skapa förutsättningar för att de
offentliga medlen som används för inköp/upphandling förvaltas och
optimeras på bästa sätt, så att Region Kronoberg uppnår hög
kostnadseffektivitet.



Region Kronobergs miljöprogram och miljömål ska efterlevas för att
uppnå minsta möjliga miljöpåverkan vid upphandling. Riktlinjer för
miljöupphandling är styrande vid upphandlingar, när upphandlingens art
motiverar detta.



Vid upphandling ska det etiska och ekologiska sortimentet kontinuerligt
utökas. Region Kronoberg tillämpar Upphandlingsmyndighetens
hållbarhetskriterier avseende god djurhållning och miljö
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stallhallbarhetskrav/livsmedel/



Vid upphandling ska förfrågningsunderlaget utformas på ett sådant sätt att
även små- och medelstora företag, samt idéburna organisationer har
möjlighet att konkurrera om uppdragen, när så är möjligt.



Region Kronoberg strävar efter att i större utsträckning använda sig av
funktionsupphandling och innovationsupphandling, eller liknande
metoder, för att främja en hållbar tillväxt.



Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten
ha tecknat arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal
eller motsvarande, samt tillåta meddelandefrihet, i den mån lagen tillåter.



Region Kronoberg strävar efter att vid större entreprenadupphandlingar
tillse att sociala hänsyn tas, så att personer som står långt från
arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning med ordinarie
arbetsuppgifter, där så är möjligt.
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Upphandlingar ska ske på ett öppet sätt och dokumentation ska ske av
upphandlingar så att skälen för beslut är tydliga och lätta att förstå. Alla
anbudsgivare ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt.



Vid återkommande köp ska ramavtal tecknas där så är mest fördelaktigt.
Antalet leverantörer inom likvärdiga branscher bör vara ett rimligt antal.
Även antalet varuslag ska begränsas och standardiserade varor och tjänster
ska eftersträvas. Vid enstaka köp ska kontroll först göras om koncernen
har ett avtal inom produktområdet. Finns ett sådant avtal ska det
användas. Om avtal inte finns ska köpet konkurrensutsättas och
upphandlingsenheten ska då kontaktas.

Ansvar och organisation
 Regionfullmäktige fastställer och beslutar om upphandlingsreglemente, i
enlighet med Dokumentstyrning inom Region Kronoberg.


Regionstyrelsen fastställer i delegationsordningar på vilken nivå
upphandlingar ska hanteras.



Regionstyrelsen ska se till att en central inköpsfunktion (här kallad
upphandlingsenheten) upprätthålls och ansvarar för Region Kronobergs
upphandlingsverksamhet, i enlighet med reglemente för regionstyrelsen.
Regionstyrelsen ansvarar för upphandlingsverksamheten i dess helhet.
Upphandlingsenheten är Region Kronobergs allmänna expertfunktion och
ska se till att information om gällande avtal finns tillgängligt för alla
enheter. Upphandlingsenheten ansvarar för upphandling och för
förvaltning av avtal. Enheten ansvarar för att upphandlingssamverkan
utvecklas med andra regioner/landsting.



Upphandlingar inom Region Kronoberg genomförs av tre upphandlande
funktioner:
Upphandlingsenheten är den centrala upphandlingsfunktionen och är
organiserad inom Regionstaben. Upphandlingsenheten är en strategisk
resurs för regionstyrelsen och har det operativa ansvaret för regionens
upphandlingsverksamhet, samt ansvarar för att samordna regionens
upphandlingar.
Regionservice upphandlar fastighetsrelaterade entreprenader, samt varor och
tjänster knutna till fastighetsförvaltning och byggnation.
Länstrafiken Kronoberg upphandlar kollektivtrafik, samt trafiknära tjänster.

Region Kronobergs bolag äger rätt att genomföra upphandlingar för egen
räkning.


All upphandling ska ske i nära samverkan mellan verksamhetens enheter.
Samtliga parter ansvarar för att bidra med kompetens inom respektive
område. Detta sker bland annat genom att verksamheterna utser särskild
referensperson som fungerar som verksamhetens representant i
inköpsfrågor.



Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att personal utses som
verksamhetens referensperson har den kompetens som krävs och att det
finns budgeterade medel för de inköp/upphandlingar som man deltar i.
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Verksamhetsansvariga chefer ansvarar även för att verksamheten
använder de gemensamma ramavtalen.
Beställande enheter
När enheter beställer en upphandling från upphandlingsenheten svarar man också
för att relevanta krav ställs i upphandlingen och medverkar vid framtagande av
utvärderingskriterier och avtalsvillkor.
Avtalstrohet
Region Kronoberg ska köpa avtalade produkter från avtalsleverantören. Region
Kronobergs verksamheter är skyldiga att känna till och nyttja de avtal som
upprättats. Aktuella avtal redovisas i Avtalskatalogen.
Avtalstrohet mot tecknade avtal är en självklarhet. Avtalstrohet skapar
förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor samt innebär att Region
Kronobergs trovärdighet som kund ökar. Vid inköp och innan eventuell
upphandling sker ska alltid förekomsten av avtal kontrolleras. Finns avtal ska
dessa användas.
Uppföljning av avtalstrohet ska redovisas för regionstyrelsen årligen i samband
med uppföljningen av regionstyrelsen internkontrollplan.
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Regionstyrelsen

Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige beslutar
Att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.

Sammanfattning
Region Kronoberg är ansvarig upprättare av en länstransportplan. Planering av
infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och
tillväxt. Länstransportplanen 2018-2029 ligger till grund för kommande
infrastruktursatsningar i Kronoberg med syfte att ytterligare stärka regionen.
Enligt reglemente och arbetsordningar för Region Kronoberg är Regionala
utvecklingsnämndens ansvarig för att bereda länstransportplanen. I oktober 2016
beslöt nämnden om en processplan för framtagandet av ny länstransportplan.
Regeringen lämnade direktiven för framtagandet av nya planer i mars 2017. I och
med det kunde förslag till prioriteringar av Kronobergs länstransportplan göras.
En remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län 2018 – 2029, fastställdes av
Regionala utvecklingsnämnden den 14 juni, och sändes på remiss till och med 22
september. Synpunkter inkom från 37 berörda organisationer i länet samt övriga
intressenter. I bilagan Process- och remissredovisning klargörs förutom framtagande
processen av planen kortfattat inkomna synpunkter och hur dessa har beaktats.
Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträde den 1 november berett
förslag till Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 med bilagor, inför slutgiltigt
beslut i fullmäktige. Därefter översänds planen till Regeringen och
Näringsdepartementet. Planen ska vara hos Näringsdepartementet senast den 31
januari 2018. Under våren 2018 fastställer slutligen Regeringen de ekonomiska
ramarna för landets länstransportplaner och den nationella planen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2009
Process- och remissredovisning
Processredovisning

På regionala utvecklingsnämndens möte 19 oktober 2016 presenterades och antogs en
processplan för framtagandet av länstransportplanen. I processplanen presenterades syftet
med länstransportplanen, en preliminär tidsplan, berörda intressenter, vilka utgångspunkter
dvs. styrande dokument som skulle beaktas och tjäna som grund för planen, vilka
prioriteringsområden planen skulle ha samt den politiska styrningen av framtagandet. Utöver
detta beskrevs att det för planen måste upprättas en miljökonsekvensbeskrivning; MKB, samt
att det parallellt med arbetet skulle tas fram en social konsekvensanalys, SMKB.
Det är Regionala utvecklingsnämndens ansvar att bereda länstransportplanen. Efter
behandling av Regionstyrelsen (21/11) är det slutligen Regionfullmäktige (6/12) som antar
planen. Därefter översänds planen till Regeringen och Näringsdepartementet. Planen ska vara
hos näringsdepartementet senast den 31 januari 2018. Under våren 2018 fastställer slutligen
Regeringen de ekonomiska ramarna för landets länstransportplaner och den nationella planen.
Syfte med länstransporplanen.
Syftet med länstransportplanen, vilken presenterades i processplanen, är att visa på regioners
prioriteringar. Länstransportplanen skall upprättas med hänsyn till de samlade
transportbehoven inom regionen. Länstransportplanen är regionens beställning till
Trafikverket över hur regionen vill att den regionala infrastrukturen ska utvecklas i länet. Det
är dock Trafikverket som är ytterst ansvarig att planen genomförs utifrån de ekonomiska
ramar som årligen anges av regeringen. Länstransportplanen är därtill ett viktigt verktyg för
att genomföra den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025.
Politisk styrning av framtagandet av länstransportplanen
I processplanen beslöts att tillsätta en politisk styrgrupp. Gruppen har bestått av Robert
Olesen sammankallande, Suzanne Frank, Sven Sunesson och Olof Björkmarker/Joakim
Polman. Gruppen har arbetsnamnet Politisk infrastruktur grupp. Gruppen har haft cirka ett
möte per månad under framtagandeprocessen och ansvarat för den löpande förankringen med
Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden.
Förankring hos intressenter
Den viktigaste intressenten för länstransportplanen är länets kommuner. Kontakten med
kommunerna inleddes under hösten 2016 i och med regionala utvecklingsnämndens
kommunturné. Samtliga kommuner besöktes och en av punkterna berörde planering av
infrastruktur. I slutet av mars 2017 hölls ett kommunalt forum där ett första utkast till
länstransportplan presenterades. Dagen efter Regionala utvecklingsnämnden hade antagit
remissversionen av länstransporplanen i mitten av juni hölls Vårforum. På Vårforum
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presenterades och diskuterades länstransportplanen samt Cykla i gröna Kronoberg, vilken
också har varit på remiss. Under Vårforum framfördes önskemål om ytterligare seminarier på
politisk nivå. Därför arrangerades ett remisseminarium i mitten av september, dvs. en vecka
innan remissvaren skulle vara inlämnade. På seminariet erbjöds länets kommuner att framföra
synpunkter på planen vilket alla kommuner gjorde.
Utöver ovan nämnda sammankomster på politisk nivå har den så kallade IKA-gruppen,
infrastruktur och kollektivtrafikarbetsgruppen, haft ca 10 möten där bl.a. länstransportplanen
har behandlats. IKA-gruppen består av tjänstemän från samtliga kommuner i länet,
Länsstyrelsen, Trafikverket samt Region Kronoberg.
Tidsplan
När regionala utvecklingsnämnden antog processplanen i oktober 2016 hade regeringen
presenterat infrastruktur propositionen vilken anger inriktningen och den totala tilldelningen
av ekonomiska ramar. Men för att kunna starta arbetet behövs också regeringens direktiv
vilka förtydligar inriktningen från propositionen samt anger den ekonomiska ramen för
länsplanerna. Direktiven var förväntade att komma i december 2016 men antogs först den 23
mars 2017. I och med det försköts den ursprungliga tidsplanen kraftigt. Trots förseningen
kunde en remissversion av länstransportplanen antas av regionala utvecklingsnämnden den 14
juni. Remissperioden pågick under 14 veckor fram till den 22 september.
Jämställdhet i framtagandeprocessen
I processplanen framhölls, som en del i jämställdhetsarbetet i framtagandeprocessen, att
kunna redovisa och belysa jämställdhet utifrån representation på möten och att använda sig av
könsuppdelad statistik. Könsuppdelad statistik har delvis används, men mycket av statistiken
som används är inte könsuppdelad och behöver således utvecklas ytterligare. Delvis kommer
det också att redovisas som en del av den planerade miljö- och sociala
konsekvensbeskrivningen, MSKB. För framtagandet har det från att processplanen antogs till
idag (oktober 2017) hållits 18 möten som har behandlat länstransportplanen. På dessa möten
har 62 % varit män, 37 % kvinnor och 1 % ungdomar.

Remissvarens redovisning

Remissen an länstransportplanen har varit öppen för alla att lämna synpunkter. Planen med
medföljande miljökonsekvensbeskrivning har funnits tillgänglig för nerladdning från Region
Kronobergs hemsida. Totalt underrättades 59 remissinstanser med e-post om möjligheten att
lämna synpunkter på planen. I mitten av juni sändes länstransportplanen och drygt en vecka
senare miljökonsekvensbeskrivningen. Totalt har 30 av de underrättade remissinstanserna
inkommit med synpunkter. Utöver dem har 7 instanser lämnat synpunkter. Totalt har 37
synpunkter inkommit på planen.
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Vid bearbetning av remissvaren har synpunkterna i första hand sorterats efter
länstransportplanens huvudinriktningar, dvs. samfinansiering, större objekt, mindre
investeringar och bidragsobjekt. Synpunkterna har varit välformulerade och gett viktiga
argument på infrastrukturens betydelse för samhällsutvecklingen. En majoritet av
synpunkterna handlar dock om områden som berör den nationella planen, så som utveckling
av järnvägen där samtliga fyra banor genom länet berörs samt underhållet av järnvägen, E4:an
och 25:ans betydelse, behovet av att Kronoberg får en station på föreslagen ny stambana med
mera, dvs. områden som länstransportplanen inte har rådighet att prioritera inom. Även om
dessa synpunkter inte påverkar länstransportplanen kommer de att vara värdefulla i det
fortsatta arbetet att påverka den nationella infrastrukturen. Det fanns också en hel del
synpunkter som riktades mot hur kollektivtrafiken, dess betydelse och hur den borde
utvecklas. Detta är också ett område som inte berörs av länstransportplanen, men kommer att
vara värdefulla vid aktualitetsprövningen av regionens trafikförsörjningsprogram.
Nedan ges en kortfattad sammanfattning av inkomna synpunkter med betydelse för
länstransportplanen:
Av de remissinstanser som tog upp samfinansiering av mötesstation Skruv var det ingen som
ifrågasatte att samfinansiering skedde. Några påtalade att det i samband med byggnation av
mötesspår också borde byggas perronger i Skruv. Från flera svar samt vid remisseminariet
framkom tydligt att Regionen borde samfinansiera spårutbyggnad på sträckan Alvesta-Växjö.
Av de större namngivna objekten så fanns inget ifrågasättande av valda objekt. Några
instanser påpekade att utbyggnaden till 2+1 väg borde ske snabbare samt att det vid
byggnation av 2+1 väg skulle bra att lösningar för cyklister skapas parallellt med vägen.
Indirekt fanns dock ett ifrågasättande av de större namngiva objekten eftersom det tydligt
påpekades att potten till mindre åtgärder var liten. Från ett par instanser framhölls att
upprustningen av Rv 23 och 27 inte fick äventyras av åtgärder på Lv 941.
För två av de namngivna objekten Lv 126 förbi Alvesta och Södra länken tydliggjordes att allt
inte var helt klarlagt för objekten dels vad gäller finansieringen och del betydelsen av
väghållningsområdet.
För de mindre väginvesteringar framhölls, som ovan nämnts, att potten var liten. Av de
utpekade mindre vägobjekten omnämnde remissinstanserna endast Lv 941. Av de 37 inkomna
synpunkterna på remissversionen av länstransportplanen har 8 remissinstanser tydligt utryckt
att åtgärder bör vidtas på Lv 941. Av remissinstanser var det 4 som uttryckt en tveksamhet.
De som uttryckte att vägen bör åtgärdas var Uppvidinge kommun, Liberalerna i Kronobergs
län, Moderaterna i Kronobergs län, Vänsterpartiet i Kronobergs län, Bergs Timber, Sveriges
åkeriföretag, SÖDRA och Lantbrukarnas riksförbund. De som uttryckte tveksamhet till att
vägen skulle åtgärdas var Växjö kommun, Älmhults kommun, Miljöpartiet de Gröna i
Kronobergs län och Region Skåne.
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Vad gäller cykel i länstransportplanen tas det enbart upp sporadiskt från vissa remissinstanser
samt att det från några instanser hänvisas till lämnade synpunkter på dokumenten Cykla i
Gröna Kronoberg. Från kommentarer på de båda dokumenten kan konstateras att det finns
tydliga synpunkter på två områden. Dels är det finansieringsprincipen dvs. att kommunerna
ska medfinansierar cykelsatsningar på det regionala cykelvägnätet med 25-50% av kostnaden
och dels handlar det om att det i cykeldokumentet är fel prioritetsordning. En slutsats av
synpunkterna på cykeldokumentet är att regelverket och prioriteringarna behöver bearbetas
ytterligare, men inget som påverkar de avsatta medlen till cykelåtgärder i länstransportplanen.
Processen för framtagandet av länstransportplanen har både fått kritik och beröm. Nedan
följer några citat från remissvaren. Det kan dock konstateras att det finns önskemål om bättre
politisk förankring. Remisseminariet den 15 september där enbart infrastruktur diskuterades
var uppskattat av kommunerna.
 LTP är som helhet gedigen, ger en stabil grund att stå på och är ett viktigt material
inför framtida arbete med den regionala transportinfrastrukturen.
 "Anser att arbetet är väl genomfört efter de förutsättningar som finns i Kronobergs
län." Den politiska dialogen kan förbättras och konkretiseras, vi upplever att
informationen i den s.k. IKA-gruppen varit diffus "För att få diskussionerna mer
konkreta i den så kallade lKA-gruppen kan exempelvis kommunerna som ingår ta en
mer aktiv del i sättandet av agendan"
 "Förankringsarbetet kring remissutgåvan av LTP kunde varit betydligt bättre"
 ”Regionsamverkan Sydsverige har en avgörande roll för en förbättrad infrastruktur."
 "De grundläggande direktiven har följts liksom den ekonomiska ramen för
 länstransportplanen."
 "Underlag och process Underlaget är mycket väl genomarbetat och föredömligt
presenterat. Det är också mycket bra att Kronoberg samverkar med övriga regioner i
Sydsverige"
Remissvar på miljökonsekvensbeskrivning
Som bilaga till remissversionen av länstransportplanen sändes miljökonsekvensbeskrivingen
också ut för att få synpunkter. Av de 37 inkomna synpunkterna är det enbart fyra
remissinstanser som uppmärksamma att det finns en miljökonsekvensbeskrivning till
länstransportplanen. Två av instanserna har inte några synpunkter. En instans har synpunkter
på att en summering av en tabell inte stämmer (avrundnings fel) och slutligen har en instans
mer utförliga synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen.
Remissinstansen som har framfört utförliga synpunkter ser med utgångspunkt från framtagen
miljökonsekvensbeskrivningen det som en brist i länstransportplanen att det saknas andra
alternativ än noll-alternativet. Alternativ som bättre bidrar till hänsynsmålen borde ha tagits
fram. Vidare angavs synpunkter som Trafikverket bör beakta vid den senare planeringen av
åtgärderna samt att miljömässiga aspekterna följs upp under det löpande LTP-arbetet för att
säkerställa att negativa miljöeffekter undviks så långt som möjligt. Instansen anger också att
miljökonsekvensbeskrivningen som tagits fram är grundlig och välgjord.
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Effekter på slutversionen av länstransportplanen

Remissperioden och remissinstansernas synpunkter på planen har resulterat i justeringar till
slutversionen av länstransportplanen.


Samfinansiering av åtgärder på järnvägen Alvesta-Växjö. För samfinansieringen
prioriteras 30 miljoner kronor vilket har tagits från objektet Rv 27 Växjö-Säljeryd,
vilket således har minskats med motsvarande belopp



Lv 126 förbi Alvesta och Södra Länken, Växjö har flyttats från namngivet objekt till
kategori brister att utföra/genomföra. Samma belopp som tidigare är reserverade för
åtgärderna, åtgärderna behöver utredas ytterligare.



Trafikverkets prognos för upparbetade kostnader 2017 för mötesspår Skruv tyder på
att endast 21 miljoner kronor behöver tas upp i den nya planperioden. Det frigjorda
beloppet 5 miljoner kronor har prioriterats till Mindre investeringar kollektivtrafik.

I övrigt har remissinstansernas synpunkter resulterat i förtydligande och redaktionella
justeringar.
Effekter på miljökonsekvensbeskrivning
Justeringarna i slutversionen jämfört med remissversionen av länstransportplanen ger positiva
effekter avseende betydande miljöpåverkan. Den positiva effekten för miljön, uppnås genom
att länstransportplanen medfinansierar åtgärder för järnvägen och minska prioriteringen för
utbyggnad av väg. Vidare innebär att Lv 126 förbi Alvesta och Södra Länken, Växjö flyttats
från namngivet objekt till kategori brister att utföra/genomföra att de objekten inte tas upp
som betydande miljöpåverkan i miljökonsekvensutredningen utan att effekterna av dessa
objekt istället bör utredas närmare i de åtgärdsvalsstudier som då kommer att genomföras för
respektive objekt. Justeringen av prioriterat belopp från mötesspår Skruv till Mindre
investeringar kollektivtrafik ger ingen förändring avseende betydande miljöpåverkan.
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Förord
Region Kronoberg har det samlade regionala utvecklingsansvaret för länet. Planering av infrastruktur
är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt. I arbetet med regionala
utvecklingsfrågor är processen med att ta fram en ny länstransportplan, eller regional transportplan
som den också kan kallas, ett viktigt arbete. Planen ligger sedan till grund för kommande infrastruktursatsningar i Kronoberg.
Arbetet att ta fram detta förslag till länstransportplan inleddes när regeringen i mars 2017 lämnade
direktiven till arbetet och beslutade om den finansiella ramen. Denna plan är förvisso ny men bygger
på tidigare lagd plan, vilken antogs av Region förbundet södra Småland i december 2013. Revidering
och utveckling har skett i nära dialog med den nu mer etablerade IKA-gruppen vilken består av tjänstepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket. Dialog har
också förts på politisk nivå, framförallt genom regionala utvecklingsnämndens kommunturné och
kommunalt forum.
Länstransportplanen 2018 – 2029 har också sin utgångspunkt i den systemanalys och det gemensamma positionspapper för infrastrukturinvesteringar i Sydsverige, som har arbetats fram inom ramen för Regionsamverkan i Sydsverige. Kronobergs länstransportplan kommer att bidra till ett sammanknutet Sydsverige genom att förbättra och utveckla de stråk som går genom länet. Planen kommer inte enbart att se till de stora stråken. Det mindre vägnätet är också av stor betydelse för invånarna och näringslivet i länet. Genom särskilt utpekande föreslås satsningar på primära och övriga
länsvägar.
Länstransportplanen 2018-2029 är transportslagsövergripande och kommer att bidra till en utveckling
av ett hållbart trafiksystem. Framförallt tack vare underlaget Cykla i gröna Kronoberg som pekar ut inriktningen kring vilka cykelvägar som bör utvecklas i länet. Genom att avsätta medel i denna plan kan
regionen tillsammans med kommunerna börja arbetet med ett sammanhållet cykelvägnät i Kronoberg
för både vardagscykling och turism. För att skapa ett hållbart trafiksystem måste också kollektivtrafiken utvecklas och vara attraktiv. Genom särskilda resurser, utöver länstransportplanens medel, kommer länets hållplatser att nå den standard som har antagits i Trafikförsörjningsprogrammet för Kronoberg
2016-2025. Genom utpekande av kollektivtrafikåtgärder i planen kan det arbetet slutföras.

Anna Fransson
Ordförande Regionstyrelsen i
Region Kronoberg
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1 Sammanfattning och inledning
1.1 Sammanfattning

Huvudsyftet med Länstransportplanen är att visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller infrastrukturinvesteringar och samfinansiering till nationell plan. Regionens prioriteringar är samlade i
kapitel 2; Regionala investeringar i Kronobergs län 2018-2029 och på sidan 13 presenteras de i tabellformat.
Prioriteringarna är uppdelade på:
 Större namngivna objekt, både vad gäller samfinansiering och som enbart ska finansieras
genom länstransportplanen.
 Brister att utreda/genomföra, Konstaterade brister som behöver utredas ytterligare och/eller påbörjan av ekonomiska medel för åtgärden till kommande planer.
 Mindre investeringar dvs. under 25 miljoner kronor och vilka mindre objekt inom områdena väg, cykel och kollektivtrafik vilka är av stor betydelse för region Kronoberg.
 Bidragsobjekt som omfattar trafiksäkerhets- och miljöåtgärder, kollektivtrafikåtgärder samt
bidrag till enskilda vägar och driftbidrag till flygplats.
I kapitel 3; Uppdrag och nationella riktlinjer, presenteras regeringens riktlinjer för infrastrukturplaneringen samt det regelverk Trafikverket har angett och som Region Kronoberg i egenskap av Länsplaneupprättare har att förhålla sig till.
I kapitel 4 -6 sammanfattas Region Kronobergs argument och motiv till den prioriteringar som presenteras i kapitel 2. Primärt bygger det som tas upp i kapitlen på ställningstaganden och remissvar
som har behandlats av regionstyrelsen och av regionala utvecklingsnämnden Även sammanfattning av
betydelsefulla och relevanta strategier vilka är antagna av regionfullmäktige tas upp i kapitlen.
För invånare och näringsliv ska infrastrukturen fungera oavsett administrativa gränser. I kapitel 7 beskrivs Region Kronobergs syn på vad som måste prioriteras i nationell transportinfrastrukturplan,
dels ur det gemensamma sydsvenska perspektivet och dels fördjupningar som enbart berör Kronobergs län. Sverigeförhandlingen och investeringarna i ny stambana kommer, av vad som är känt idag,
inte att påverka länstransportplanens investeringar under planperioden. Arbeten med ny stambana är
dock av stor betydelse för Kronoberg. I kapitlet har också Region Kronobergs syn och uppfattning
om arbetet med ny stambana sammanfattats.
Slutligen i kapitel 8 återfinns de konsekvensbeskrivningar som har och kommer att utföras utifrån de
prioriteringar som presenteras i Länstransportplanen.

1.2 Inledning
Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar för att möjliggöra attraktiva boende- och
livsmiljöer i Kronoberg. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, pekas på att samhället måste planeras med en helhetssyn där hållbara lösningar för kommunikation, infrastruktur och
samhällsbyggnad bidrar till att stärka tillväxten och tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara
strategiskt, och utgå från ett komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras
kvalitéer i platser, orter, städer och regioner.
Stråkbygden Kronoberg
Kronobergs län har glesa strukturer och är sett till folkmängden det fjärde minsta i riket. Länet genomkorsas av flera järnvägar och riksvägar och har med det fått en stråkstruktur där cirka 87 procent
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av befolkningen bor utmed stråken och cirka 91 procent arbetar i stråken. Alla kommuner i Kronoberg gränsar till ett annat län och således finns starka kopplingen mellan olika orter i länet, och till orter utanför länet. Beroende på var i länet man befinner sig finns flera större regionala centrumstäder –
Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona, Kalmar, Halmstad och Jönköping – inom ett rimligt pendlingsavstånd. Genom Regionsamverkan Sydsverige sker ett aktivt samarbete för att komplettera och
dra nytta av varandras kvalitéer i hela södra Sverige. För att skapa miljömässigt hållbara pendlingslösningar är satsningar på järnvägssystemet av central betydelse. Även utvecklingen av busstrafik är viktigt. För det exportinriktade näringslivet i regionen och för den ökade satsningen på turismen är möjligheten till snabba transporter väsentlig. Här spelar förutom järnvägen även flygtrafiken en viktig
roll. En fortsatt utveckling av Småland Airport är därför av strategisk betydelse.
Bra kommunikationer underlättar tillgängligheten och är en förutsättning för större och effektivare
arbetsmarknadsregioner. En stark tillgänglighet minskar sårbarheten i en region och attraherar också
arbetskraft. Rörlighet inom och mellan regioner medför bättre möjligheter att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft och den samlade kompetensen kan tillvaratas bättre. Kopplingen mellan de
större arbetsmarknaderna inom länet är och kommer att vara av stor betydelse, men även den mellan
orter i Kronobergs län och större orter utanför regionen. En fortsatt specialisering på arbetsmarknaden leder till en ökad geografisk koncentration av nya arbetstillfällen, vilket bidrar till regionförstoring. Det handlar också om att skapa och bidra till attraktiva och dynamiska miljöer vilka fungerar
som magneter och därigenom drar till sig kunskap, kapital, och kreativa individer - och bidrar till en
förstärkning av regionen, så kallad regionförstärkning. Bra kommunikationer förstärker dessutom
möjligheten till delaktighet i samhället och knyter samman boende, arbete, utbildning, service, kultur,
rekreation och fritid.
Satsning på kollektivtrafik
Utvidgade arbetsmarknadsregioner och ökad geografisk rörlighet kan också medföra negativ miljöpåverkan. Målkonflikten mellan ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet blir tydlig. Trafiken står
för en stor del av koldioxidutsläppen och för att miljöbelastningen ska minskas krävs att andelen förnyelsebart drivna fordon och effektiva kollektivtrafiklösningar ökar. För att främja hållbar regional
utveckling i hela länet behöver vi planera efter våra specifika förutsättningar. Kronobergs fördel ligger i sin tydliga stråkstuktur och att järnvägen genomkorsar länet. Av länets 51 tätorter finns det tågstation i 11 av dessa orter. För orter utan tågtrafik är det viktigt att busstrafiken utvecklas och upplevs
som attraktiv. Genom det skapas möjlighet till att främja en god rörlighet som möjliggör för människor att bo och verka utifrån deras preferenser och sociala nätverk. Det krävs dock en helhetssyn och
samhandling mellan kommuner, region och andra aktörer.
Kollektivtrafik måste involveras tidigt i den fysiska planeringen och planeras med ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till olika gruppers behov och förutsättningar. Män och kvinnor har olika resebeteenden när det gäller arbetsresor och det är därför centralt att beakta jämlikheten i det vardagliga resandet. Ett väl fungerande samspel mellan olika trafikslag underlättar och stimulerar nyttjandet av
kollektivtrafiken.
Satsning på cykel
Cykel är ett energisnålt och miljövänligt transportmedel som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa.
För sträckor upp till 5 km är cykeln ofta ett attraktivt transportmedel och med elcykel kan sträckor
upp till 12–15 km vara ett alternativ för vardagscyklandet. I regionen är bilberoendet starkt, vilket har
sitt ursprung i befolknings- och boendestruktur i länet. Cykeln ska ses som en del av eller hela resan.
För att åstadkomma detta krävs insatser inom en rad områden – infrastruktur, planering och uppföljning, regler och vägvisning, organisation och samverkan, kunskapsuppbyggnad samt kommunikation.
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Den största potentialen att snabbt öka andelen resor med cykel bedöms i första hand finnas inom eller till tätorter. Inom cykelturism finns också en stor potential för tillväxt i regionen. För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län genomfördes 2016 en kartläggning av brister, behov och önskemål av nya cykelvägar. Parallellt med kartläggningen arbetades ett inriktningsunderlag (benämns ibland som cykelstrategi) fram för hur länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge
riktlinjer för prioritering. Ett 30-tal cykelvägar har prioriterats och analyserats (benämns ibland som
cykelplan). Arbetet med brister, inriktning och prioritering har samlats under namnet ”Cykla i gröna
Kronoberg”
Satsning på mindre vägar
Med länets boendestruktur och med omfattande transporter inom skog och industri är länet beroende av ett finmaskigt vägnät med god standard och bra underhåll. Skogstillväxten och länets övriga
tunga tillverkningsindustri gör länet beroende av robust infrastruktur med sammanbindande stråk
och noder. Flera industrier är verksamma utanför de större tätorterna och är därför beroende av god
tillgänglighet till olika kommunikationssystem. Goda kommunikationer gör det möjligt att pendla till
arbete på längre avstånd från bostaden. Därigenom ökas individens valmöjligheter och företagen får
en bredare rekryteringsbas. Kronobergs län är ett av få län i riket som har nettoinpendling.

1.3 Infrastruktur som berörs av länstransportplanen
Region Kronoberg får i egenskap av länsplaneupprättare och genom förordningen
1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur möjlighet att upprätta en länsplan
till ledning vid fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder (standardförbättring). Det är dock Trafikverket som ansvarar för att genomföra de utpekade åtgärderna samt att lagar och regler för infrastrukturutbyggnad följs.
Det är således Trafikverket som är infrastrukturhållare av det statliga väg– och
järnvägssystemet. De statliga medel som årligen tilldelas Trafikverket inom anslagsposten ”Reg” fördelas på objekt i den årliga verksamhetsplan med fyraårig utblick
som beslutas av Trafikverket. Verksamhetsplanen utformas i enlighet med den inriktning som fastslagits av regionerna i de regionala planerna med erforderlig anpassning för ett rationellt genomförande.
Trafikverket har förutom ansvaret att genomföra de standardförbättrande åtgärderna på det statliga
vägnätet ansvar för drift och underhåll vilket handlar om att vägar ska bibehålla sin bärighet, vara tjälsäkrare, lägga ny beläggning, snöröjning med mera.
Vilka vägar berörs av länstransportplanen?
Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och vägar och
cirka 43 000 mil enskilda vägar. Motsvarande uppgifter för Kronoberg är 360 mil statlig väg, xxx mil
kommunal gator och 390 mil enskilda vägar som är statsbidrags berättigade.
Tabell: De statliga vägarna delas in i följande kategorier:
Kategori

Vägnummer

Antal mil i G-län

Europa vägar

Europavägar är en form av riksväg

E4

8,3 mil

Övriga riksvägar

Benämns vanligtvis enbart som riksväg,
Rv
Benämns vanligtvis som länsväg, Lv

1 - 99

48 mil

100 - 499

32 mil

Benämns ibland som länsväg eller som
sekundäras eller tertiära länsvägar.

500 - 999

276 mil

Primära länsvägar
Övriga länsvägar
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Europavägar är ett vägnät som förbinder Europas länder. Europavägar numreras med ett E följt av
ett tal med ett till tre siffor. FN:s ekonomiska kommission för Europa är ansvarig myndighet för
numreringen av europavägarna. I Kronoberg finns endast Europavägen E4.
Riksväg kallas i Sverige de vägar som har vägnummer från 1 till och med 99. Riksvägarna håller ofta
en relativt hög standard och passerar ibland genom flera län. Riksvägarna med låga nummer ligger i
söder och de med höga ligger i norr. I Kronoberg finns följande riksvägar: Rv 15, Rv 23, Rv25, Rv 27,
Rv 28, Rv 29, Rv 30, Rv 31, och Rv 37.
Primära länsvägar har en gemensam nummerserie i hela Sverige och kan, namnet till trots, sträcka
sig över länsgränser. Primära länsvägar har nummer 100–499 och numret skyltas vid vägen. I Kronoberg finns följande vägar: Lv 116, Lv 117, Lv 119, Lv 120, Lv 122, Lv 124, Lv 125 och Lv 126.
Övriga länsvägar benämns ibland som sekundära och tertiära. Även begrep som det finmaskiga vägnätet eller det kapillära vägnätet förekommer. Övriga länsvägar har vägnummer över 500. De är unika
per län, vilket innebär att vägar i olika län kan ha samma nummer. För att hålla isär dem sätts vanligtvis länsbokstaven framför numret. Sammanlagt finns i Kronobergs län 367 vägar i kategorin övriga
länsvägar. LvG 500-599 (90 st), LvG 600-699 (94 st), LvG 700-799; (68 st) LvG 800-899 (73 st) och
LvG 900-999 (42 st).
Av de kategoriserade vägarna finns vissa nationella vägar som är särskilt viktiga för Sverige, vilka har
beteckningen Nationell stamväg. Riksdagen beslutade 1992 vilka vägar som skall vara nationella
stamvägar. De är tänkta som rekommenderade huvudvägar både för långväga lastbilar och långväga
persontransport. Skillnaden är framförallt att de planeras i den nationella vägtransportplanen, till skillnad från övriga vägar som planeras länsvis. De har också en särskild, lite större budget. De skyltas
dock inte på något särskilt sätt i Sverige. Därför ser inte trafikanterna skillnad på vare sig skyltning,
nummerserie eller i kartor mellan riksvägar som är stamvägar och övriga riksvägar.
För standardförbättringar på vägnätet i Kronoberg ansvarar Trafikverket genom medel från den nationella planen för de nationella stamvägarna, vilket i Kronoberg är E4 och Rv 25. Standardförbättringar på det övriga vägnätet sker via prioriteringar och medel från länstransportplanen.
Vilka järnvägar berörs av Länstransportplanen?
Kronoberg genomkorsas av fyra järnvägar, vilka är Södra Stambanan, Kust-till-Kust banan, Markrydsbanan och Sydostlänken. Till skillnad från vägnätet ligger hela ansvaret för järnvägen hos Trafikverket genom den nationella planen, dvs. både för drift underhåll och för utveckling av järnvägssystemet.
Även om huvudansvaret för järnvägen vilar på Trafikverket, så har Region Kronoberg och tidigare
Regionförbundet södra Småland varit initiativtagare och drivande för att utveckla järnvägssystemet. I
början av 2000-talet fanns enbart 5 stationer och idag finns det 11 stationsorter med tågstopp. Inom
en radie på 1 km från stationen i dessa orter bor cirka 30 000 invånare dvs. cirka 15 procent av länets
befolkning, men betydligt fler kan dra nytta av smidiga kommunikationer. Stationerna trafikeras idag
med Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg. Region Kronoberg finansierar årligen tågtrafik för ca 65
miljoner kronor för att länets invånare på ett smidigt sätt ska kunna transportera sig med tåg till utbildning, jobb och fritid.
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Att det idag finns 11 stationsorter i Kronoberg är tack vare ett nära samarbete med Trafikverket,
med- och samfinansiering från regionen, kommuner och EU-projekt samt att kommunerna har förskotterat stora belopp till Trafikverket av statens andel i projekten. Under åren 2009-2014 har sex
EU‐projekt avseende järnvägsinvesteringar genomförts inom infrastrukturområdet. Dessa projekt har
resulterat i ett nytt resecentrum i Alvesta, sex nya stationer, tre nya mötesspår, en extra plattform i
Markaryd samt delfinansiering av ombyggnaden av Växjö bangård. Projekten hade med stor sannolikhet inte kunnat finansieras och genomföras utan EU-medel och ett drivande regionalt arbete.
Tabell: Sammanställning av järnvägsinvesteringar med sam- och medfinansiering
Projekt

Totalt

Pågatåg nord ost
Ny station Gemla
Ny station Vislanda
Ny station Diö
Ny station Markaryd
och plattform
Pågatåg Nordost
Växjö bangård
TSS Tågstopp södra
stambanan
Ny station Moheda
Ny station Lammhult
(Ny station Stockaryd
(1)
TUSS Tillväxt och utveckling i S Sv Mötesstation Åryd
Alvesta resecentrum
Mötesstation Örsjö (2)
Räppe

NP
Nationell
plan

103,5

217,0

91

37,1

Kommunal
medfinansiering

Kommunal
förskottering

18,6

31,8

105,9

70,0

20,0

36,0

40,0

15,8

0,4

8,3

12,6

1,6

142,1

35,4

50,0

42,6

14,1

20,0

44,0

5,3

2,7

33,8

2,2

Planerad åtgärd
Mötesspår Skruv

117,0

81,9

35,1

Totalt

711,1

332,9

159,7

123,4

96,7

1)

153,9

Var av från:
Samfinansiering
Region & EU
LTP
medfinansiering

167,4

Åtgärden har ingått i projektet, men ligger utanför Kronoberg. Kostnaden för åtgärden är ej med i sammanställningen

Tabell över samtliga åtgärder sedan 2009 som genomförts i Kronobergs län där byggnationen har skett via sam- och
medfinansiering från Region Kronoberg och kommuner i Kronobergs län. Tabellen visar också den kommunala förskotteringen till åtgärden. Större delen av förskotteringen är återbetald till kommunerna.
Under de senaste 10 åren och med den planerade åtgärden i Skruv har Region Kronoberg medverkat
till att infrastrukturåtgärder till en total kostnad på cirka 711 miljoner kronor har kunnat genomföras i
länet. Av den totala kostnaden har regionen tillsammans med flera av länets kommuner medfinansierat cirka 31 procent av kostnaderna och regionen via samfinansiering finansierat cirka 22 procent av
kostnaden. Medfinansiering innebär att kommunala medel eller t.ex. EU-bidrag medfinansierar åtgärden. Samfinansiering innebär att statliga medel via nationell plan samverkar med statliga medel via
länstransportplanen för byggnation och finansiering av objektet. Utöver detta har flera av länets kommuner förskotterat dvs. lånat ut medel till staten. Motivet för förskottering är att få till stånd en tidigare byggstart. Dessa medel återbetalas sedan till kommunerna.
Utöver de uppräknade åtgärderna har Region Kronoberg inom ramen för Baltic-Link medverkat till
upprustningen av Kust-till-Kustbanan och hela sträckan mellan Emmaboda och Karlskrona. Totalkostnaden för åtgärden var cirka 1 miljard kronor.
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Region Kronobergs syn på sam- och medfinansiering
Även om Region Kronoberg har bidragit till sam och medfinansiering finns det anledning att tydliggöra Region Kronobergs syn på sam- och medfinansiering. Region Kronoberg är av den åsikten att
kommuner och region inte ska behöva finansiera eller medfinansiera det som är ett direkt statligt ansvar. Detta strider mot finansieringsprincipen och region Kronoberg ser en liknande utveckling inom
flera sektorsområden. Kommuner och regioner ska inte behöva höja skatten eller omprioritera annan
verksamhet för att finansiera statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna.
Region Kronoberg anser vidare att man tar ett stort ansvar för infrastrukturen redan idag genom att
göra kollektivtrafiken bättre och mer tillgänglig. Speciellt trafikeringskostnaderna både på väg och på
järnväg blir en stor kostnad för regionen, vilket också måste ses som en medfinansiering för ett väl
fungerande transportsystem. De sex sydsvenska regionerna som samarbetar inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige, finansierar kollektivtrafiken till ett värde av sammanlagt cirka 4 miljarder kronor per år för att skapa en fungerande kollektivtrafik.
Region Kronoberg ser dock att sam- och medfinansiering kan vara aktuell i vissa fall, förutsatt att hela
kostnadsbilden är klar innan investeringen påbörjas. Region Kronoberg har tillsammans med flera av
länets kommuner medverkat och bidragit till att genomföra åtgärder på järnvägen.

1.4 Arbetet med Gröna tråden i Länstransportplanen

Nedan beskrivs kortfattat hur framtagandet av länstransportplanen har beaktat Region Kronobergs
arbetsmetod, Gröna tråden. Arbetet med länstransportplanen inleddes med att en processplan togs
fram, presenterades för och antogs av regionala utvecklingsnämnden i oktober 2016. Processplanen
beskrev syftet med länstransportplanen, presenterade en tidsplan, pekade på prioriteringsområden,
arbetsmetod, intressenter med mera.
Förändringslogik: Syftet med länstransportplanen är att visa på regionens prioriteringar inom infrastrukturområdet. Länstransportplanen skall upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven
inom regionen. Länstransportplanen är regionens beställning till Trafikverket över hur regionen vill
att den regionala infrastrukturen ska utvecklas i länet. Det är dock Trafikverket som är ytterst ansvarig att planen genomförs utifrån de ekonomiska ramar som årligen anges av regeringen. Arbetet med
länstransportplanen har pågått sedan hösten 2016 och parallellt med framtagandet har Region Kronoberg inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige arbetat med att ta fram systemanalys, positionspapper och gemensamma sydsvenska prioriteringar. Det arbetet har ut gått från det sydsvenska perspektivet men har också haft påverkan på Region Kronoberg.
Intressentanalys: Framtagandet av länstransportplanen är en dialogprocess som sker i samråd med
olika aktörer i länet. I processplanen presenterades samtliga intressenter. De viktigaste intressenterna
är framförallt Trafikverket, regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige och länets åtta kommuner.
Vid framtagandet av Länstransportplanen har löpande dialog förts med dessa intressenter.
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Samhandlingstrappan: Infrastrukturplanering
är en långsam process som kräver samhandling på olika nivåer för att framgång ska uppnås. Det är oftast mycket stora investeringar
som kräver flera års planering. Men innan
planeringen kan påbörjas behöver också olika
intressenter gemensamt enas kring prioriteringar framförallt för att bristerna och behovet av åtgärder långt överskrider de tillgängliga resurserna. I och med att tidshorisonten
är lång och kan sträcka sig över flera mandatperioder bygger infrastrukturplaneringen
också på ett förtroende mellan intressenter.

Arbetsmetod Gröna tråden
I Gröna Kronoberg 2025 presenteras en arbetsmetod för
att nå hållbar utveckling som utgår från ett utmaningsdrivet arbetssätt med samhällsutmaningarna i centrum.
Regional utveckling genomförs av många aktörer som
har, och kan ta, olika roller för att lösa utmaningarna.
Nedan beskrivs verktygen i Gröna tråden.
Förändringslogik - ett verktyg som tydliggör vad som
ska förändras, hur det ska gå till samt vilka resurser som
finns tillgängliga för arbetet. Det är också ett verktyg
som säkerställer att förändringsarbetet leder mot uppsatta mål.
Intressentanalys - ett verktyg som ska tydliggöra vilka
som påverkas av och kan påverka utvecklingsarbetet.

Lärandecykel: Region Kronoberg är en liten
och relativt ung organisation där erfarenhet
och rutiner för infrastrukturplanering är skiftande. Därför har det funnits en ambition om
att allt underlagsmaterial som berör infrastrukturplanering ska vara så pedagogiskt
som möjligt. En effekt av detta är att visst
material kan upplevas som omfattande. Dokumentet har strukturerats på så sätt att ställningstaganden lätt kan återfinnas.

Samhandlingstrappan - ett verktyg som hjälper aktörerna att, på olika nivåer, i olika sektorer, agera effektivt
för att möta gemensamma samhällsutmaningar som inte
kan lösas av en enskild aktör.
Lärandecykel – ett verktyg för att planera ett systematiskt lärande och förvaltning av kunskap.
Kompetent ledarskap – ett verktyg för att utveckla
kompetent ledarskap är strategiskt kompetensutvecklingsarbete.

Som en del i lärandecykeln har också ett arJämställdhets- och mångfaldsintegrering – ett verktyg
bete påbörjats för att på ett bättre sätt kunna
för att synliggöra eventuella skillnader i förutsättningar
arbeta mer systematiskt med hållbarhetsfråoch behov mellan flickor, pojkar, kvinnor och män, så
att insatser kan riktas till olika målgrupper.
gor är utifrån en miljö- och socialkonsekvensbeskrivning (MSKB). Syftet är att på ett
bättre sätt kunna beakta och ta hänsyn till
aspekter så som barn- och ungdomsperspektiv, jämställdhet, minskning av klimatpåverkande utsläpp,
jämlik hälsa, jämlika levnadsvillkor och hållbar kollektivtrafik för alla, integrera intersektoriella perspektiv inom transportinfrastrukturplaneringen, för att nämna några. Detta för att systematisera arbetet med aspekterna i det regionala tillväxtarbetet och stötta genomförandet av de mål som finns inom
hållbarhetsområdet. Målsättningen är att den ska bifogas som bilaga till slutversionen av länstransportplanen.
Kompetent ledarskap: För att kunna medverka till ett kompetent ledarskap är ett viktigt moment att
länstransportplanen är väl förankrad bland intressenterna. Som en del i det arbetet besöktes samtliga
kommuner under hösten 2016 i regionala utvecklingsnämndens kommun turné. I mars 2016 togs
länstransportplanens prioriteringar upp på Kommunalt forum. På det årliga regionala seminariet Vårforum i juni 2017 presenterades remissversionen av Länstransportplanen. I slutet av remissperioden,
dvs i mitten av september 2017, bjöd regionen in politiker och berörda tjänstemän samt Trafikverket
till en regional hearing där kommunerna fick framföra sina synpunkter på planen. Parallellt med detta
har också den så kallade IKA-gruppen (infrastruktur och kollektivtrafik arbetsgruppen) träffats vid ett
flertal tillfällen. Gruppen består av tjänstepersoner från länets kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen.
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Arbetet har också präglats av en bred förankring inom Region Kronoberg. Formellt ligger det på
Regionala utvecklingsnämnden att bereda länstransportplanen. Efter behandling av Regionstyrelsen
är det Regionfullmäktige som antar planen. Infrastrukturfrågor som tas upp i den nationella planen
och frågor kopplade till Sverigeförhandlingen behandlas av Regionstyrelsen. Arbetsgruppen för infrastruktur inom Sydsvensk regionsamverkan har också sin förankring i Regionstyrelsen. Eftersom både
Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden är ansvariga för infrastrukturfrågor beslöt Regionala utvecklingsnämnden i processplanen för länstransportplanen att en ”politisk infrastrukturgrupp” skulle inrättas som politisk styrgrupp för arbetet och för att underlätta samordningen. Gruppen har bestått av politiska företrädare från både regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.
Gruppen har träffats cirka en gång i månaden och tillsammans med tjänstepersoner från regionen drivit arbetet med infrastrukturplaneringen framåt.
Jämställdhets- och mångfaldsintegrering: Det finns tydliga jämlikhets- och jämställdhetsdimensioner när det gäller rörlighet. För att få in detta perspektiv i transportinfrastrukturplaneringen var och
är ambitionen att framtagandeprocessen av länstransportplanen ska belysa detta. Det handlar om att
alltid ifrågasätta huruvida både kvinnor och mäns förutsättningar, värderingar och prioriteringar ges
lika stort utrymme, vilka som gynnas och missgynnas i planeringen, samt om en satsning här innebär
att den uteblir någon annanstans. Arbetet med att ta fram en metod för miljö- och social konsekvensbeskrivning, MSKB, har inletts som ett led i att bättre belysa dessa frågor på ett systematiskt sätt.
Underlag som i dag används för prioriteringar i länstransportplanen bygger på metoder som har arbetats fram och antagits av Trafikverket. Av betydelse är framförallt åtgärdsvalsstudier, ÅVS och samlad
effektbedömning, SEB. Metoderna belyser jämlikhets- och jämställdhetsdimensioner men behöver
utvecklas och kommuniceras på bättre sätt.
Det handlar också om att kunna redovisa och belysa jämställdhet utifrån representation på möten.
Fram till idag (oktober 2017) från det att processplanen antogs har 18 möten hållits som har behandlat länstransportplanen. På dessa möten har 62 % varit män, 37 % kvinnor och 1 % ungdomar.
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2 Regionala investeringar i Kronobergs län
2018-2029
I detta kapitel presenteras hur Region Kronoberg har genomfört och kommer att genomföra prioriteringar under planperioden. I kapitlet presenteras också de större namngivna investeringarna och bristerna i länet. Under rubriken mindre investeringar presenteras den så kallade potten för anpassning av
transportinfrastrukturen, det vill säga åtgärder under 25 miljoner, som regionen har för avsikt att genomföra under planperioden. Vidare presenteras regionens samfinansiering till den nationella planen
samt vilka principer länet har för sam- och medfinansiering. Slutligen tar kapitlet också upp hanteringen av bidrag, det vill säga den statliga medfinansieringen till mindre åtgärder.

2.1 Principer för prioriteringar

Prioritering av infrastrukturobjekt har ingen enkel logik att förhålla sig till. Samhället är komplext och
olika intressen ska vägas samman. Målkonflikter måste ständigt hanteras och flera intressen och intressenters synpunkter ska beaktas. Prioritering av infrastruktur är också en process som stäcker sig
över lång tid och görs i flera moment. Det kan ta flera år från det att bristen konstateras till det att åtgärden kan pekas ut för genomförande, varpå det oftast tar ytterligare en tid innan utpekad åtgärd kan
genomföras. I kapitel 4 – 6 har Region Kronobergs utgångspunkter och ställningstaganden som berör
infrastruktur sammanfattats. Av dokument med särskild betydelse för prioriteringen kan nämnas det
som tagits fram inom ramen för regionsamverkan Sydsverige positionspapper och prioriteringar samt
Region Kronobergs utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025.
Prioriteringarna i denna plan bygger på det som slogs fast i Länstransportplanen för 2014 – 2025. De
utpekanden av objekt som slogs fast i den planen och inte ännu är genomförda kommer att ligga fast
även i Länstransportplanen 2018-2029. Dessa objekt brukar omnämnas som ”låsning i plan”. Som
låsta objekt finns både större och mindre åtgärder. En förutsättning för objekt som prioriteras i planen, och då för både för låsta och nya objekt är att åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma enligt Trafikverkets beräkning av nettonuvärdeskvoten (NNK), det vill säga har ett positivt värde.
För att stärka möjligheten till att prioritera cykelvägsutbyggnad i länet har Cykla i gröna Kronoberg tagits
fram, vilken består av inriktningsunderlag och prioriteringsunderlag av ett 30-tal cykelvägsobjekt.
Prioriteringarna som presenteras i denna plan bygger också på en dialog med intressenter, framförallt
kommuner och Trafikverket. Dialogen inleddes med regionala utvecklingsnämndens kommunturné
hösten 2016. I mars 2017 togs länstransportplanens prioriteringar upp på Kommunalt forum. Förutom att länstransportplanen kommer att sändas på remiss ska den också tas upp på kommande Vårforum i juni 2017. Parallellt med detta har också den så kallade IKA-gruppen (infrastruktur och kollektivtrafikarbetsgruppen) träffats vid ett flertal tillfällen. Gruppen består av tjänstepersoner från länets
kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län.
För att göra avvägningar och slutliga prioriteringar till denna länstransportplan utsåg regionala utvecklingsnämnden en politisk styrgrupp, vilken består av representanter från regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. Gruppen har träffats cirka en gång i månaden under framtagandet.
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2.2 Ekonomisk sammanställning
Den ekonomiska sammanställningen av Region
Kronobergs prioriteringar utgår från tilldelningen i
planeringsdirektivet som för Region Kronoberg är
768 mkr, uttryckt i 2017 års priser. Beloppet kommer att justeras i förhållande till utfallet av upparbetade medel för nuvarande planperiod.

Fördelningen av medel mellan olika transportslag
framgår av diagrammet till höger. Det bör poängteras att Region Kronoberg tillsammans med Trafikverket och några av länets kommuner genom särskilda ansökningar för perioden 2016-2020 har tilldelats cirka 90 miljoner kronor till kollektivtrafikoch cykelåtgärder. Dessa medel ingår inte i fördelningstabellen. De kollektivtrafikåtgärder som kommer att genomföras med det särskilda anslaget bidrar till att uppfylla målen enligt trafikförsörjningsprogrammet, vilket är prioriterat av regionen. Hade inte denna förstärkning getts skulle fördelningen i
länstransport planen varit annorlunda.
Tabell: Länstransportplanen 2018-2029 är uppdelad enligt följande:
Åtgärd
Större investeringar
Samfinansiering järnväg
Vägobjekt
Mindre investeringar
Väg
Cykel
Kollektivtrafik
Mobility management
Bidragsobjekt
TS trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Enskilda vägar
Driftbidrag flygplats

Kommentar
Namngivet objekt på järnväg som ska samfinansiärs med nationell plan
Namngivna objekt med en total kostnad över 25 miljoner kr.
Objekten är lagda i prioritetsordning, överst är viktigast
Pott för anpassning av transportinfrastrukturen, där den uppskattade
kostnaden för åtgärden ligger under 25 miljoner kronor.

Tabell: Länstransportplanen 2018-2029 är i princip uppdelad i följande kolumner:
Genomförande
År 1-3 åtgärden är klar
för att genomföras
Kostanden för åtgärden
utredd och ev. fördelad

Utredningsfas
Brister
År 4 – 6 åtgärden är i princip klar för att
År 7 – 12, bristen är definierad ytterligare
genomföras viss utredning kvarstår
utredningar behövs.
Kostnaden för åtgärden är uppskattad.
Kostnaden för åtgärden är preliminär.
Beloppet som anges kan justeras i komBeloppet som anges kan justeras i kommande plan
mande plan
För objekt där genomförandeår är känt har kostnaden tagits upp på det aktuella året.
Om genomförandeår inte är bestämt har avsatt belopp i planen tagits upp i kolumnen ”Summa LTP 2018-29”
samt markerat med X för troligt genomförande.
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Sammanställning länstransportplan 2018-2029
Åtgärd (tkr)
Störreinvestering
Samfinansiering järnväg
Mötesspår Skruv
Partiellt dubbelspår
Alvesta-Växjö

Total
kostnad

Tot. 117 000
LTP 35 100
300 000

2018

2019

2020

2021-2023

2024-2029

21 000

Summa
LTP 2018-29

21 000
30 000
51 000

Större investeringar
Vägobjekt
Rv 23 Älmhult-Ljungstorp
Ink. Förbi Älmhult
Rv 23 Huseby-Marklanda
Väg 834 Hovmantorp
Korsning med jvg
Rv 27 Säljeryd-Växjö
etappindelning
Större brister utreda/
genomföra
Lv 126 Förbi Alvesta
Södra länken Växjö
Mindre investeringar
Vägobjekt
Cykelvägar
Kollektivtrafik
Påverkans åtgärder
Bidragsobjekt
Trafiksäkerhet och miljö,
Kollektivtrafik
Enskilda vägar
Driftbidrag flygplats

Summa:

78 000

%

9 021

34 815

16 164
17 815

177 000
40 000

7%

60 000
X
X

196 000

X
X

177 000
40 000

X

80 000
357 000

46 %

50 000

7%

91 700
80 000
15 000
4 500
191 200

25 %

X
X

55 000

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

6 000

6 000

6 000

18 000

36 000

72 000

1 700
2 200
9 900

1 700
2 200
9 900

1 700
2 200
9 900

5 100
6 600
29 700

10 200
13 200
59 400

20 400
26 400
118 800

58 921

58 715

57 879

196 917

395 568

768 000

Tabell: Ekonomisk sammanställning av Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029. Markering med X, är troligt
genomförande år eller period. Att ”Totalkostnad” överensstämmer inte med vad som har prioriterats i planen ”Summa
LTP 2018-29”, detta beror på att samfinansiering kommer att ske med Nationell plan eller att åtgärden kommer att
etappindelas och endas vissa etapper kommer att åtgärdas eller
att vissa kostnader av totalen har finansierats av tidigare planer.
Tecken förklaring tabellerna nedan:

2.3 Större infrastrukturåtgärder
Region Kronoberg har prioriterat åtta större infrastrukturåtgärder i Länstransportplanen 2018 – 2029. Till
större investeringar ingår objekt som överstiger 25 miljoner kronor. Två av de större åtgärderna är samfinansiering av mötesspår i Skruv och samfinansiering av ett
partiellt dubbelspår Alvesta-Växjö. Mötesspår Skruv

15 %

I Trafikverkets samlad effektbedömningar, SEB, görs
dels beräkningar men också bedömningar över hur åtgärden bidrar bland annat till de transportpolitiska
målen det vill säga funktionsmål och hänsynsmål.
Varje målområde har också underområden som bedöms. I sammanställningen nedan har dessa bedömningar sammanfattats i tabellen.
Bedömningsnivåerna är:
Positivt
Neutralt
bidrag
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har totala kostnad på 117 miljoner kronor och regionen samfinansierar åtgärden med 35,1 miljoner
kronor. Partiellt dubbelspår Alvesta-Växjö har total kostnad på cirka 300 miljoner kronor och regionen samfinansierar åtgärden med 30 miljoner kronor. Samfinansieringen vilket motsvarar 7 procent
av planeringsramen. Till större väginfrastrukturen pekas sex större objekt ut, var av två behöver utredas ytterligare men medel reserveras i planen. Den totala prioriteringsvolymen för större väginfrastuktur för perioden uppgår till 407 miljoner kronor, vilket motsvarar 53 procent av planeringsramen för
perioden. Prioriterat är att färdigställa trafiksäkerhetsåtgärder på Rv 23. Det kvarstår dock en stäcka i
närheten av Växjö, en sträcka som är beroende av Växjö kommuns utbyggnadsplaner.

Figur: Karta över större infrastrukturåtgärder inkl. samfinansieringsåtgärd i länstransportplanen 2018-2029
Mötesspår Skruv, samfinansiering
Sedan ett par planeringsomgångar finns en möjlighet att samfinansiera betydelsefulla objekt. Samfinansiering innebär att man både i Länstransportplanen och i den Nationella planen avsätter medel för
en utpekad investering. Objekten är i regel av både regional och nationell betydelse, till exempel åtgärder på kust-till-kustbanan. Genom samfinansiering möjliggörs att ett objekt som i den nationella planen inte prioriteras lika högt som i en regional plan kan lyftas in i den nationella planen. Ett sådant
objekt är mötesspår i Skruv.
I förstudie om utökad kapacitet på Kust- till-kustbanan som genomfördes 2010, identifierades att mötesspår i Skruv var en angelägen kapacitetshöjande åtgärd. Sträckan mellan Lessebo och Emmaboda
via Skruv är 23 km. En ny mötesstation i Skruv bidrar till förbättrad kapacitet på sträckan och därmed
också på hela Kust-till-kustbanan. Mötesspåret minskar också banans störningskänslighet och ökar
därmed robustheten i tågsystemet. I åtgärden ingår även att en planskild gång- och cykeltunnel byggs
under spåren vilket bidrar till att minska järnvägens barriäreffekt. Åtgärden, innebär att ett drygt 750
meter långt mötesspår anläggs på Kust-till-kustbanan i huvudsak på befintlig bangårdsmark.
Från framförallt invånarna i Skruv har det framförts att byggnationen av mötesspår också ska inkludera byggnation av plattformar för resandeutbyte (tågstopp). Då det idag inte finns några planer på att
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trafikera sträckan med tåg, som kan stanna i Skruv kommer inga plattformar att byggas. Byggnationen
av mötesspåret ska dock byggas så att det på ett effektivt sätt kan byggas plattformar i framtiden.
Åtgärden är kostnadsbedömd till cirka 112,4 miljoner kr i 2013 års prisnivå, enligt SEB TRV
2015/14390. Åtgärden är av såväl nationell som regional nytta och kostnaderna för genomförandet
fördelas enligt 70 procent finansiering genom nationell plan och 30 procent finansiering genom länstransportplanen. Enligt uppgifter från Trafikverket har totalkostnaden för åtgärden stigit till 117 miljoner kronor. Arbetet med åtgärdens genomförande har inletts, därför tas bara en del av totalt samfinansieringsbelopp upp. I länstransportplanen 2018 – 2029 prioriteras 21 miljoner kronor som samfinansiering till nationell plan.
Partiellt dubbelspår Alvesta-Växjö, samfinansiering
Järnvägen mellan Alvesta-Växjö är en av de hårdast belastade enkelspåriga järnvägar
i Sverige. Sträckan trafikeras av många olika tågsystem. Fem olika persontrafiklinjer
samt godstrafik går på sträckan, vilket gör enkelspåret unikt i Sverige. I nuläget trafikeras banan av 108 tåg per vardag, det vill säga 54 tåg i vardera riktningen, helger är det något färre. Ungefär 12 godståg per dygn trafikerar sträckan. Mellan Alvesta och Växjö finns åtta plankorsningar som är försedda med ljud- och ljussignaler samt helbommar. Region Kronoberg har, tillsammans med våra grannregioner, ambitionen att ytterligare öka regionaltågstrafiken i syfte att stärka södra
Sverige och indirekt hela landet. När Krösatågssystemet är utbyggt i sin helhet
innebär det ytterligare 60 tågrörelser mellan Alvesta och Växjö.
Enligt Trafikverkets sammanställning av förseningsstatistik ligger Alvesta i botten i södra Sverige när
det gäller punktlighet för tågtrafiken. Motsvarande statistik för Växjö är inte mycket bättre. Det beror
till viss del på att kapaciteten mellan Växjö och Alvesta är otillräcklig i förhållande till den trafik som
rullar på banan. Sträckan medger heller ingen återställningskapacitet för tågtrafik som redan är försenad. Förseningar som redan har uppstått riskerar istället att växa på denna sträcka.
Sträckan är södra Sveriges ”getingmidja” där trafik inte bara inom Kronoberg passerar utan även till
och från Kalmar, Blekinge, Jönköping, Västra Götaland och Skåne. Därför är åtgärder på denna
sträcka av stor vikt för hela södra Sverige. Både Alvesta och Växjö är i en intensiv utvecklingsfas,
bland annat när det gäller bostadsbyggande. I dag hämmas dock utvecklingen av osäkerheten för utbyggnaden av den aktuella sträckan.
Trafikverket har också konstaterat bristerna och behovet av åtgärder på sträckan och har därför tagit
fram underlag och samlad effektbedömning för partiellt dubbelspår Gemla-Räppe och för byggnation
av mötesspår Grönsängen. Kostnaden för dubbelspårsutbyggnad mellan Alvesta-Växjö är uppskattad
till 2,1 miljarder kronor. Då inkluderas inte en permanent och hållbar lösning för Alvesta station, vilket på sikt också behövs för att få fullgod kapacitet. Trafikverket uppskattar att byggnationen av
första steget till ett dubbelspår kostar 390 miljoner kronor, varav partiellt dubbelspår 300 miljoner
kronor och mötesspår 90 miljoner kronor. Trafikverket har för åtgärderna tagit fram samlad effektbedömningar, SEB, vilka är TRV2016/59617 Alvesta-Växjö, part dsp Gemla-Räppe, JSY1817 och
TRV2016/59617 Alvesta-Växjö, mötesspår Grönsängen, JSY1823.
I länstransportplanen avsätts 30 miljoner kronor för samfinansiering med nationell plan. Åtgärden är
dock inte upptagen som namngivet objekt Trafikverkets förslag till nationell plan, men finns med
som objekt om ramen utökas med 10 procent. Ett finansieringsavtal har ännu inte upprättats. Region
Kronoberg är också beredd att medverka till att förskotteringsavtal upprättas för åtgärden.
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Rv 23 Älmhult-Ljungstorp inkl. förbi Älmhult
Älmhult-Ljungstorp är en etapp av hela sträckan Älmhult-Mölleryd. Etappen Ljungstorp-Mölleryd är
åtgärdad.
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23

Funktion:

Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funktionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg 23
ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av näringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som för
långväga transporter.

Nuläge och brister:

Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats men bland annat delen
Älmhult – Mölleryd återstår. På grund av avsaknad av mötesseparering är trafiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan därmed behöva sänkas. Längs med
sträckan ansluter Lv 120 från Tingsryd, med farlig korsning.
Väglängden är 20,8 km. Vägstandarden är vanlig väg med en bredd på 9 m och hastigheten är 80 km/h. Trafikmängden är 3 300 till 5 900 fordon per dygn, varav 12-21 procent är lastbil.
Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning, vilket förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Breddning kommer att krävas för omkörningssträckor.
Den nya väglängden kommer att vara oförändrad. Vägstandarden kommer att bli gles
mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m.
2018-2019

Åtgärd:

Tidplan:
Kostnad:

Enligt SEB 2013 uppskattades kostnaden för Älmhult – Mölleryd till 129 miljoner kronor. Enligt uppgifter från Trafikverket är kostnaden för sträckan Älmhult Ljungstorp 78
miljoner kronor, var av 18 miljoner kronor ligger på 2017.
I länstransportplanen 2018 – 2029 avsätts 60 miljoner kronor för åtgärden.

Förväntad effekt:

Trafikmängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas med 10 km/h till 100
km/h. Trafiksäkerheten kommer att öka.

Effekter bostad:

Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet.

Betydelse för
Gröna Kronoberg:

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg.
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål
Stödjer följande prioritering:
1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta
av varandra
Bidrar till följande samhandlingspunkter
• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrumstäder inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.
• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre arbetsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet
Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål
Nettonuvärdeskvoten
(NNK)
Kommentar till åtgärden

Medborgarnas
resor

Näringslivets
transporter

Tillgänglighet
regionalt

Klimat

Jämställdhet

Hälsa

Funktionshindrade

Landskap

Barn och
unga

K-trafik,
gång o cykel

Trafiksäkerhet

Ingen ÅVS finns. Åtgärden
pekades ut och beslutades
innan krav på ÅVS fanns.
Regional Kronoberg har framfört att åtgärden måsta innehålla en bra lösning för cyklister.
SEB 2013-05-24
TRV 2012/29166

0,34
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RV 23 Huseby - Marklanda
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23

Funktion:

Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funktionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg 23
ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av näringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som för
långväga transporter.

Nuläge och brister:

Riksväg 23 utgör en viktig regional led som förbinder södra Småland med Skåne och vidare mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats
men delen Huseby - Marklanda återstår. På grund av avsaknad av mötesseparering är trafiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan därmed behöva sänkas. Väglängden är 10,5 km. Vägstandarden är vanlig väg med en bredd på upp till 13 m och hastigheten är 80-90 km/h. Trafikmängden är 5 200 till 5 900 fordon per dygn, varav 12 procent är lastbil.
Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Breddning kommer att
krävas för omkörningssträckor. Den nya väglängden kommer att vara oförändrad. Vägstandarden kommer att bli gles mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m. Korsning med
LV 692 stängs och vägen ansluts istället till LV 697.
2020 - 2025

Åtgärd:

Tidplan:
Kostnad:

Förväntad effekt:
Effekter bostad:
Betydelse för
Gröna Kronoberg:

Totalkostnaden för åtgärden Huseby – Marklanda, Enligt SEB:en uppskattades kostnaden till 150 miljoner kronor i 2013 års prisnivå. Kostanden har ökat och enligt 2017 års
prisnivå uppskattas till 177 miljoner kronor. Åtgärden kommer ev. att delas upp i två
etapper. Hela åtgärden kommer att belasta Länstransportplanen. I länstransportplanen
avsätts 177 miljoner kronor för åtgärden.
Trafikmängden oförändrad. Hastigheten höjs med 10 km/h till 100 km/h.
Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. Området Sydväst Växjö och
Sydöst Alvesta är intressant för tätortsnära landsbygdsboende.
Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg.
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål
Stödjer följande prioritering:
2. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta
av varandra
Bidrar till följande samhandlingspunkter
• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrumstäder inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.
• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre arbetsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet
Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål
Nettonuvärdeskvoten
(NNK)

Kommentar till åtgärden

Medborgarnas
resor

Näringslivets
transporter

Tillgänglighet
regionalt

Klimat

Jämställdhet

Hälsa

Funktionshindrade

Landskap

Barn och
unga

K-trafik,
gång o cykel

Trafiksäkerhet

SEB 2013-05-21
TRV 2012/29166
ÅVS 2016-12-27
Har uppdaterats till:
1,72
TRV2016/112580
SEB 2016-10-03
TRV 2016/59617
Region Kronoberg har framfört i Åtgärdsvalsstudien att åtgärden måsta innehålla en bra
lösning för cyklister.
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Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 4, vilken bl.a. utgörs av riksväg 25

Funktion:

Stråket har viktiga funktioner på internationell, nationell, mellanregional, regional och lokal nivå. God tillgänglighet för personresor är betydelsefullt längs kust-till-kuststråket.
Stråket har stor betydelse för pendling såväl inom som utanför länets gränser.
Linnéuniversitetet har campus både i Växjö och Kalmar, vilket ytterligare förstärker behovet av goda och snabba kommunikationer längs stråket. Kust-till-kustbanan är också
länets förbindelse med Göteborg, Södra stambanan och anslutande tågförbindelser till
Stockholm och Malmö samt Kastrup
LV 834 passerar Kust-till-kustbanan inne i Hovmantorp. Det är också den enda förbindelsen mellan norra och sydöstra delen av samhället. I sydöstra delen av samhället bor det
idag 1 050 invånare. I hela Hovmantorp bor det ca 3 000 inv. Det finns i dagsläget ingen
planskild korsning för biltrafik i Hovmantorp. I takt med att tågtrafiken ökat och godstågen blivit längre har problem med täta och långa bomfällningar förvärrats vilket medför
bilköer och förseningar för boende i samhället. Långa bomfällningstider innebär också
ökad risk för att utryckningsfordon inte kan betjäna sydöstra Hovmantorp. Plankorsningar medför även risker i trafiksäkerheten och Trafikverket jobbar aktivt med att
minska antalet plankorsningar. Mötesspåret i Hovmantorp sträcker sig över plankorsningen. Det medför att godståg i vissa fall kan bli stående relativt länge och blockera
korsningen vid möten. I tidtabellsplanering och trafikledning har hänsyn tagits för att
mildra problemet i avvaktan på en mer långsiktig lösning.. Stängda bommar innebär
också människor smiter över spåret, med allvarliga säkerhetsrisker som följd
Åtgärdens syfte: Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Hovmantorp.

Nuläge och brister:

Åtgärd:

Kostnad:

Ny huvudgata anläggs som en koppling mellan Oxtorgsgatan och Fabriksgatan via ny bro
över järnvägen. Anslutningen i norr till Centralgatan utformas som en cirkulationsplats.
Kullagatan ansluts via ett trevägsskäl. Eventuellt stängs Järnvägsgatan mellan Fabriksgatan och Storgatan för genomfartstrafik, undantaget räddningstjänsten. Befintlig plankorsning med Storgatan (väg 834) stängs. Behovet av en eventuell kompletterande planskild
korsning med järnvägen för gående och cyklister har diskuterats. I kalkylen förutsätts en
gång- och cykelport i samma läge som den nuvarande plankorsningen.
Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver
utredas ytterligare är Region Kronobergs bedömning att den tidigast kan genomföras
2021 – 2023. Troligast är dock under perioden 2024-2029.
Totalkostnaden för åtgärden är uppskattad till 40 miljoner kronor i 2017 års prisnivå.

Förväntad effekt:

Effekten av åtgärden bör förtydligas.

Effekter bostad:

Hovmantorp, med sin närhet till Växjö, är ett levande samhälle och en attraktiv boendeort. Hovmantorp är strategiskt beläget mellan Lessebo och Växjö, vilket möjliggör ett
stort och varierat utbud av arbeten och fritidsaktiviteter inom ett rimligt avstånd. I området som direkt berörs av åtgärden enligt Lessebos bostadsförsörjningsprogram, (2017-0426)planeras det för perioden 2018 – 2021 för 195 bostäder och för perioden 2022-2025
för ytterligare 15 bostäder

Betydelse för
Gröna Kronoberg:

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg.
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål

Tidplan:

Stödjer följande prioriteringar:
3. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta
av varandra
4. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga
Bidrar till följande samhandlingspunkter
• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrumstäder inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.
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•
•
•
•
Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet
Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål
Nettonuvärdeskvoten
(NNK)
Kommentar till åtgärden

Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.
Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvaliteter.
Utveckla värdskapet lokalt och regionalt
Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och evenemang

Medborgarnas
resor

Näringslivets
transporter

Tillgänglighet
regionalt

Klimat

Jämställdhet

Hälsa

Funktionshindrade

Landskap

Barn och
unga

K-trafik,
gång o cykel

Trafiksäkerhet

ÅVS
Ingen ÅVS finns.
Finns utredning från 2011.
Region Kronoberg anser att den SEB som tagits fram av Trafikverket inte korrekt återspeglar nyttan med åtgärden i Hovmantorp. Framförallt vill vi peka på att SEB har tagits
fram före det att Lessebos bostadsförsörjningsprogram var tillgängligt.
Negativ,
se kommentar nedan

SEB 2017-01-12
TRV 2016/59617

Region Kronoberg anser det anmärkningsvärt att flera av bedömningarna av den transportpolitiska målanalysen har bedömts med negativt bidrag eller inget bidrag. Enligt vår
bedömning bör den regionala nyttan vara positiv framförallt då Hovmantorp är en stor
utpendlingsort. Tillgängligheten till kollektivtrafik kommer att bli bättre och bidra positivt
till rörligheten i länet Åtgärden kommer också att bidra till en säkrare miljö i anslutning
till järnvägen vilket således borde bidra till en förbättrad trafiksäkerhet.
Det är viktigt att påpeka att SEB endast är en analysmetod och ett hjälpmedel, vilken inte
enbart beräkningsmässigt fångar in alla nyttor som kan uppstå. För denna åtgärd bör
också hänsyn tas till den beskrivande texten för åtgärden.

Rv 27 Säljeryd-Växjö etappindelning
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår i stråk 4 och 9, vilken bl.a. utgörs av riksväg 27, en del av Baltic-Link

Funktion:

Rv 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona och norrut till Växjö och vidare mot Rv 40
(Borås och Göteborg) och E4. Sträckan ingår i Baltic-Link och via hamnarna i Blekinge
skapas en länk till Europa. Vilket stödjer de övergripande slutsatser som finns på Europeisk nivå där man påtalar vikten av att hitta nya transportsätt och alternativa transportkorridorer för att undvika den så kallade trafikinfarkten i Tyskland.
Aktuell sträcka är också mycket viktig för arbetspendling.

Nuläge och brister:

Rv 27 har bitvis dålig plan- och profilstandard, saknar mitträcke och har otillfredsställande trafiksäkerhet. Passagen genom utkanten av Ingelstad och genom Bramstorp innebär olycksrisker samt negativ miljöpåverkan för de boende. Sträckan är 20 km lång och
har övervägande 90 km/h som skyltad hastighet men riskerar att sänkas utan mötesseparering. Vid Ingelstad och Bramstorp är skyltad hastighet 50-70 km/h.

Åtgärd:

Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Syftet med åtgärden är
att öka trafiksäkerheten och förbättra regional tillgänglighet. Översyn av
korsningar, anslutningar och sidoområde. Genom Ingelstad och Bramstorp (sammanlagt
3 km) lämnas vägen utan åtgärd.
2024 - 2029

Tidplan:
Kostnad:

Förväntad effekt:

Totalkostnaden för åtgärden Säljeryd-Växjö, 196 miljoner kronor i 2017 års prisnivå.
Kostnaden är framtagen av Trafikverket.
Åtgärden etappindelas i Länstransportplanen 2018-2029 och i planen avsätts 80 miljoner
kronor för åtgärden.
Trafikmängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas till 100 km/h.
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Effekter bostad:
Betydelse för
Gröna Kronoberg:

Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. Ingelstad erbjuder emellertid
ett attraktivt boende och flera pendlar till Växjö. I Ingelstad bor ca 2 000 inv. Området
sydöst om Växjö är intressant för tätortsnära landsbygdsboende.
Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg.
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål
Stödjer följande prioritering:
1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta
av varandra
Bidrar till följande samhandlingspunkter
• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrumstäder inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.
• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre arbetsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet
Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål
Nettonuvärdeskvoten
(NNK)

1,43

Kommentar till åtgärden

Region Kronoberg har framfört att åtgärden måsta innehålla en bra lösning för cyklister
och bra hållplatser för kollektivtrafikresenärer.

Medborgarnas
resor

Näringslivets
transporter

Tillgänglighet
regionalt

Klimat

Jämställdhet

Hälsa
SEB 2017-01-09
TRV 2016/59617

Funktionshindrade

Landskap

Barn och
unga

K-trafik,
gång o cykel

Trafiksäkerhet
ÅVS

2.4 Brister att utreda
Vid framtagandet av länstransportplanen har det konstaterats ett antal brister i trafiksystemet. Enligt
den nya planeringsprocessen skall dessa brister utredas genom en grundlig bristanalys. Därefter genomförs en åtgärdsvalsstudie och lämpliga åtgärder arbetas fram. Beroende på vilken åtgärd som bedöms som mest lämplig och kostnaden för åtgärden, kan den komma att genomföras under planperioden. Vid större brister eller då behovet av åtgärd är omfattande kan utredningarna tjäna som underlag till kommande prioriteringar i nästa länstransportplan. Om kostnaden för valda åtgärder blir
betydande, påbörjas genom denna plan en reservering av ekonomiska medel för åtgärden till kommande planer. Om ytterligare ekonomiska medel måste tillföras kommer det tidigast att ske 2021, då
Länstransportplanen enligt nuvarande bedömning kommer att omarbetas.
De konstaterade bristerna har delats in it tre kategorier för att tydliggöra olika nivåer i behovet av analysen. De tre kategorierna är:
 Större brister utreda/genomföra är brister som relativt väl är belysta men där framförallt
finansieringsfrågan inte är helt klarlagd och ansvarsfrågan mellan stat och kommun som behöver utredas vidare. Det finns två aktuella åtgärder vilka är Lv 126 förbi Alvesta och Södra
länken i Växjö. De båda åtgärderna har både regional och kommunal nytta. Regionen avsätter
sammanlagt 50 miljoner kronor vilket utgör 7 procent av planeringsramen till större brister
för utredning och reservering av medel.
 Större brister utreda I länet finns tre åtgärder som har konstaterats som större brister och
för vilka det bör genomföras grundliga bristanalyser och åtgärdsvalsstudier. Detta för att
kunna tjäna som underlag till kommande prioriteringar till nästa länstransportplan. De tre åtgärderna är Rv 23 Marklanda-Växjö och Rv 27 Växjö-länsgräns mot Blekinge samt mötesspår
Kust-till-Kustbanan. Den tredje större bristen som behöver utredas bör ligga på nationell plan
men är av sådan betydelse för Kronoberg att den även omnämns i länstransportplanen.
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Mindre brister att utreda Inom infrastrukturområdet finns många områden som bör belysas
belysningen kan ske gen om en enklare utredningar eller så kallad förberedande åtgärdsvalsstudier. Vid upprättandet av länstransportplanen har ett antal områden lyfts fram av betydelse
för länet och som bör belysas genom mindre utredning. Ytterligare mindre utredningar kan
komma till under planperioden.

Nedan presenters kortfattade brister som måste/bör klarläggas.
Större brister utreda/genomföra
Lv 126 Förbi Alvesta
Funktion: Enligt beslutet om funktionellt prioriterat vägnät är väg 126 beskriven som en prioriterad
väg för godstransporter och dagliga personresor. Utpekandet innebär att framkomligheten skall prioriteras högt i planeringsarbetet.
Nuläge och brister: Det finns olägenheter med genomfartstrafik som passerar genom orten på väg
126. Alvesta kommun har genom trafikutredning (2008) som angett att de centrala delarna av orten
bör avlastas från genomfartstrafik för att god säkerhet och miljö skall uppnås i orten. Som grundförutsättning att kunna leda genomfartstrafiken på en alternativ väg genom orten har Trafikverket bedömt det nödvändigt att korsningen väg rv 25/Lv 707 byggs ut till hög säkerhetsstandard. Upprättande av vägplan pågår för byggande av en trafikplats med beräknat genomförande ca 2018-2020.
Åtgärd: Den samlade bedömningen vid val mellan olika förbifartsalternativ är att ett tätortsnära alternativ är att föredra. För exakt lokalisering av en sådan förbifart behövs mer grundläggande studier.
Utgångspunkten som provas i kommande åtgärdsplanering bör enligt Trafikverkets bedömning vara
att väg 126 vid ett förbifartsalternativ leds på ny väg sydväst om samhället och anknyter till den kommande trafikplatsen vid Alvesta västra (väg 707:s anslutning till väg 25). Väg 126 går sedan som gäst
väg på väg 25 fram till trafikplatsen vid Hjärtenholm där vägen ansluter till nuvarande sträckning av
väg 126.
Tidplan: Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver utredas ytterligare är bedömning att tidsplanering kan ske till nästa planeringsomgång.
Kostnad: Totalkostnaden för åtgärden är uppskattad till 55 miljoner kronor. Kostnaden och ev. kostnadsfördelning behöver utredas ytterligare. I länstransportplanen reserveras 25 miljoner kronor för
åtgärden.
Förväntad effekt: Effekten av åtgärden bör förtydligas.
Effekter bostad: Alvesta, med sin närhet till Växjö, är ett samhälle som har ett stort attraktionsvärde
för bostäder. Idag ingår Alvesta i en stor arbetsmarknadsregion med god tillgång till handel, service
och fritidssysselsättningar. Alvesta har en viktig roll i regionen genom sin funktion som resenod i
järnvägssystemet. Alvesta ligger strategiskt placerat mellan Kust-till-Kustbanan och Södra Stambanan
samt längs med Rv 25. En bedömning av bostadsbehovet har uppskattats till 850-950 bostäder på tio
år och ny planläggning för cirka 450-550 bostäder under samma period, merparten i Alvesta tätort. I
Alvesta planeras bostäder dels centralt i stations- och centrumnära lägen och dels i utkanten av orten,
med närhet till väg 25 mot Växjö. Genom föreslagen åtgärd skapas tryggare och mer hälsosamma boendemiljöer för de drygt 8000 invånare som bor i Alvesta tätort idag och förbättrar förutsättningarna
att förtäta centralt i stations och centrumnära lägen.
SEB: Är inte klar.
ÅVS: ÅVS 2017-04-12 TRV 2015/83492
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Södra länken Växjö
Funktion: Funktion med hela södra länken dvs. från Rv 27 till Rv 23, är att bidra till målen om bibehållen effektiv framkomlighet för motorfordon runt Växjö och på Växjös regionala huvudgator och
ett tillförlitligt transportsystem.
Nuläge och brister: I Växjö strålar fyra riksvägar samman (23, 25, 27 och 30). Dessa passerar idag i
de norra delarna av staden (Norrleden) som därmed har bra anslutningar till huvudvägnätet. De södra
delarna av staden, särskilt Teleborg och Linnéuniversitetet, har sämre övergripande kommunikationer. Söder om staden planerar kommunen att exploatera mark för i första hand bostäder.
Åtgärd: Ny förbindelse runt södra Växjö för att knyta samman Rv 23 med Rv 27 Etapp 1 Rv 27 –
Teleborgsvägen. Etapp 1 dvs. Rv27 – Teleborgsvägen ligger inom Växjö kommuns väghållningsområde. Detta innebär att statliga medel via Länstransportplanen inte kan finansiera åtgärden.
Tidplan: Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver utredas ytterligare är bedömning att tidsplanering kan ske till nästa planeringsomgång.
Kostnad: För hela sträckan från Rv 23 till Rv 27 uppskattas totalkostnaden till 250 miljoner kronor.
Ca 1/3 av vägen har högre prioritet, dvs. delen som ansluter till Rv 27. För den delen uppskattas kostnaden till ca 50 miljoner kronor. Den nya vägen har framförallt stor kommunal nytta och enbart delvis regional nytta då den underlätta förbindelsen till Linneuniversitetet. I Länstransportplanen reserveras 25 miljoner kronor för åtgärden.
Förväntad effekt: Effekten av åtgärden bör förtydligas.
Effekter bostad: Bostadsbyggande som underlättas genom byggnation av södra länken är utvecklingsområden söder om Växjö. Antalet bostäder uppgår till ca 2 550, vilka fördelas enligt följande;
• Telestadshöjden finns planer att bygga cirka 500 bostäder.
• Torparängen finns planer att bygga cirka 250 bostäder
• Vikaholm finns planer på cirka 1 000 bostäder
• Välle Broar finns planer på cirka 800 bostäder
Till detta kommer ytterligare utvecklingsområde väster om Vikaholm, Jonsboda. Avlastning av trafik
på Teleborgsvägen och vidare mot centrum möjliggör också en förtätning in mot centrala Växjö.
SEB: Är inte klar.
ÅVS: ÅVS 2016-12-01 TRV 2015/98602
Större brister utreda
De konstaterade större bristerna beskrivs nedan:
Rv 23 Marklanda-Växjö. Genom denna ländtransportsplans prioriteringar kommer större delen av
Rv 23 från Växjö och söder ut att åtgärdas. Återstår finns sträckan Marklanda-Växjö, vilken delvis är
beroende av Växjö kommuns utbyggnadsplaner.
Rv 27 Länsgräns K-län – Väckelsång och Sjöatorp – länsgräns F-län. Genom denna länstransportsplans prioriteringar kommer ett arbete att inledas för att genomföra åtgärder på sträckan VäxjöSäljeryd. Rv 27 ingår i det så kallade Baltic Link stråket och är en länk mellan Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg och Blekinge. Stråket är viktig både för persontransporter och gods då den är förbindelser till viktiga hamnar. Underlag bör tas fram för att i framtiden kunna prioritera standardförbättringar.
Vid utredningar av vägar som troligen kommer att resultera i att mötesseparering skapas genom 2+1
vägar, ska särskild hänsyn tas till cyklister. Antingen att breddning inkluderar cykelväg eller genom att
cykelvägar skapas via omledningsvägar. Denna omledning får dock inte vara betydande.
Mötesspår på Kust-till-Kustbanan: År 2010 presenterades en förstudie över kapacitetsförstärkande
åtgärder på kust-till-kustbanan Alvesta-Växjö-Kalmar. Förstudien genomfördes av Trafikverket tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet i södra Småland och kommunerna i
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Alvesta, Växjö, Lessebo, Emmaboda, Nybro samt Kalmar. Förstudien ingick även i ett samverkansprojekt med EU. Flera av åtgärderna har nu genomförts eller är på väg att genomföras. Vilket har
medfört bättre trafikeringen. Även om nästan samtliga åtgärder har genomförts närmar sig trafikeringen banans kapacitetstak. Inom arbetet med Sverigeförhandlingen har också återsvallsstudier genomförts som visar på banans brister. Trots ett flertal utredningar bör det innan nästa planperiod genomföras en samlad utredning och prioritering av behovet av ytterligare mötesspår och partiella dubbelspår.
Mindre brister att utreda
Inom infrastrukturområdet finns många områden som bör belysas bärighet, trafiksäkerhet etc. Det
kan ske gen om en enklare utredningar eller så kallad förberedande åtgärdsvalsstudier. Syftet är att få
ett bättre samlat och transparant kunskapsunderlag. Underlaget kan leda till att smärre åtgärder vidtas
eller att en större utredning måste genomföras. Vid upprättandet av länstransportplanen har ett antal
områden lyfts fram av betydelse för länet och som bör belysas genom mindre utredning. Ytterligare
mindre utredningar kan komma till under planperioden.
Lv 120 Urshult – Älmhult Vägen är en länk som knyter samman två av Kronobergs tre arbetsmarkands områden. Delar av sträckan Tingsryd – Älmhult har åtgärdats. Trafiken för både lätta och tynga
fordon är ökande.
Lv 124 Ljungby – Älmhult Vägen är en av tre vägar som knyter samman två av Kronobergs tre arbetsmarkands områden. Trafiken för både lätta och tynga fordon är ökande.
Vägar kring Nationalpar Åsnen Underlag för att bilda Nationalpark Åsnen ligger ni på regeringens
bord och beslut väntas inom kort. Nationalparker är en besöksattraktion som kan generera stora
mängder besökare allt från bussresor till enskilda besökare per bil, till cykel eller till fots. I området
kring Åsnen finns flera vägar som kommer att utnyttjas av besökare men också vägar som används av
boende och näringsidkare.

2.5 Mindre infrastrukturåtgärder
Mindre åtgärder, under 25 miljoner kronor, behandlas i en gemensam pott för anpassning av transportinfrastrukturen. Potten utgör ett värde av totalt 191,2 kronor, vilket motsvarar 25 procent av planeringsramen för perioden. Potten för anpassning av transportinfrastrukturen omfattar följande föreslagna åtgärdsområden:
Åtgärdsområde

Avsätts i länstransportplanen 2018-2029

Vägobjekt, (Trafiksäkerhetsåtgärder och breddning)

91,7 miljoner kronor

48 %

80 miljoner kronor

42 %

Kollektivtrafik

15 miljoner kronor

Mobility management

4,5 miljoner kronor

8%
2%

Lv 120 Haganäsleden återställande av
Norra Esplanaden Älmhult *
Lv 120 Göteryd – Älmhult, del 3 *
Lv G 941 Grönskåra-Fröseke *

9,4 miljoner kronor
12,2 miljoner kronor
13-21 miljoner kronor

Cykelvägar
Lv 555 Mjälen – Ljungby *

10 miljoner kronor

Summa
191,2 miljoner kronor
Tabell över mindre infrastrukturåtgärder. Tabellen visar också mindre åtgärder som är låsta genom tidigare beslut eller
särskilt prioriterade i länstransportplanen samt med uppskattad kostnad. Dessa objekt är markerade med *.
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Potten avser kompletterande investeringar i transportsystemet för att erhålla ett komplett och samspelande trafiksystem i länet. I länstransportplanen fastställs normalt enbart storleken på Pott för anpassning av transportinfrastrukturen medan de ingående mindre objekten inte fastställs. Därefter ges förslag på möjliga åtgärder att genomföra. Årliga avstämningar sker mellan Trafikverket och Region
Kronoberg (efter avstämningar i IKA-gruppen). Detta möjliggör ett flexibelt förfaringssätt med eventualitet till anpassningar efter omvärldsförändringar. Inför framtagandet av länstransportplanen 20182029 har det framkommit ett antal specifika mindre åtgärder som ska ha hög prioritet. Dessa åtgärder
tas upp under respektive åtgärdsområde nedan.
Vägobjekt
I de senare kapitlen trafiksäkerhet (6.3) och det smala vägnätet i Kronoberg (6.4), ges en beskrivning av behovet av mindre åtgärder med koppling till vägnätet. Kapitlen beskriver behovet av trafiksäkerhetsåtgärder och breddningsåtgärder. Totalt prioriteras 91,7 miljoner kronor till pott för mindre vägobjekt.
Mindre åtgärder som bedöms som låsta är:
 Lv 120 Haganäsleden återställande av Norra Esplanden Älmhult, uppskattad kostnad 9,4 miljoner kronor
 Lv 120 Göteryd – Älmhult, del 3, uppskattad kostnad 12,2 miljoner kronor.
För övriga mindre vägåtgärder, framförallt för åtgärder på övriga riksvägar och primära länsvägar avsätts som pott 22,1 miljoner kronor. Tillsammans med de två åtgärderna som är låsta uppgår potten
till mindre vägåtgärder till 43,7 miljoner kronor.
Region Kronoberg vill prioritera att breddningsåtgärder ska vidtas på övriga länsvägar, det vill säga
länsvägar med vägnummer 500-999. I länstransportplanen prioriteras 4 miljoner kronor per år, det vill
säga 48 miljoner kronor för perioden 2018-2029. Efter det att nedan namngiven väg åtgärdats återstår
27-35 miljoner kronor till övriga länsvägar. Av övriga länsvägarna prioriteras särskilt:
 LvG 941 Grönskåra-Fröseke, uppskattad kostnad 13-21 miljoner kronor.
Cykelvägar
Arbetet med brister, inriktning och prioritering vad gäller cykelvägsutbyggnad har samlats under namnet ”Cykla i gröna Kronoberg”. För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län
genomförde 2016 Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner och Trafikverket en kartläggning av brister, behov och önskemål av nya cykelvägar. Genom kartläggningen tydliggjordes att
det i länet finns ca 150 sträckor som behöver nya cykelvägar. Kostnaden för att undanröja dessa brister uppskattas till drygt 1 miljard kronor. Parallellt med kartläggningen inleddes ett arbete för att ge
inriktningen (strategin) för hur länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge riktlinjer för prioritering
av de 150 cykelvägarna. Utifrån vad som angavs i inriktningen har 33 cykelvägar prioriterats och analyserats (plan). Den samlade investeringskostnaden för dessa uppgår till cirka 280 miljoner kronor. I
inriktningsunderlaget föreslås att kommunerna ska medfinansiera cykelvägsutbyggnaden med 25-50
procent. En bedömning är att kommunernas medfinansieringsförmåga inte tillåter att samtliga 33 cykelvägar kan byggas under planperioden 2018-2029. En omprövning kan dock göras 2020. I länstransportplanen 2018-2029 avsätts 80 miljoner kronor till cykelvägsutbyggnad.
Cykelvägs åtgärder som bedöms som låsta och som ingår i Cykla i gröna Kronoberg är:
 Lv 555 Mjälen – Ljungby, uppskattad kostnad 10 miljoner kronor.
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Kollektivtrafik
En avgörande faktor för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och för att nya resenärer ska vilja
använda kollektivtrafiken är att det finns en fungerande och ändamålsenlig infrastruktur. Det är därför av yttersta vikt att både länstransportplanen och nationell transportinfrastrukturplan ger förutsättningar för att kollektivtrafiken i Kronoberg ska kunna utvecklas i linje med de uppsatta målen. Enligt
Trafikförsörjningsprogrammet ska hållplatser med fler än 4 000 påstigande per år rustas upp och
byggas om så att de uppfyller krav på full tillgänglighet för samtliga resenärer. Detta gäller både hållplatser på statligt vägnät och kommunalt vägnät. Det rör sig om cirka 230 hållplatslägen som finns
utspridda i länets samtliga kommuner.
Under våren 2016 gjordes tre större nationella satsningar som påverkar kollektivtrafikutvecklingen i
länet. Sammanlagt tilldelades Kronoberg 89,5 miljoner kronor för perioden 2016-2020. Med anledning av de tilldelade medlen har det enbart avsats ett mindre belopp på 15 miljoner kronor i länstransportplanen för 2018-2029. För hållplatser på kommunalt vägnät finns bidragsmedel för kommunerna
att söka. Tillsammans med kollektivtrafikåtgärder, ombyggnad av hållplatser, som ingår i de större
namngiva vägsatsningarna kommer mer än 100 miljoner kronor att satsas på kollektivtrafikåtgärder
under planperioden.
Mobility management
Även i förra planomgången pekade regeringen på möjligheten till att genomföra påverkansåtgärder.
Kronoberg avsatte, liksom flera andra länsplaneupprättare, medel i planen för att möjliggöra för påverkansåtgärder. Det visade sig dock att Trafikverket, som har ett flertal regelverk att följa, inte kan
finansiera sådana åtgärder via länstransportplanens medel. En bedömning är att det under kommande
planperiod kommer att läggas fram en lösning. I Region Kronobergs länstransportplan avsätts 4,5
miljoner kronor till mobilitet management-åtgärder. Genom detta visar vi på en beredskap under
planperioden. Kommer ingen förändring till hur medlen får användas och/eller innan lösningen
finns, vill Region Kronoberg prioritera att medlen används till påverkansåtgärder på ett sätt som Trafikverket tillåter, dvs. mobility management i byggskedet.

2.6 Bidragsobjekt
Inom ramen för länstransportplanen hanteras fyra bidragsområden, vilka kallas för bidragsobjekt
(ibland nämns också begrepp som statlig medfinansiering, statsbidrag eller driftbidrag som namn på
bidragsobjekten.) Region Kronoberg avser att avsätta 118,8 miljoner kronor, det vill säga ca 15 procent av länstransportplanens medel till bidragsobjekt.De fyra bidragsområdena är:
1. Regionala kollektivtrafikanläggningar
2. Åtgärder för miljö och trafiksäkerhet
3. Bidrag till enskilda vägar
4. Driftbidrag flygplats
Trafikverket ansvarar för bidragen till område 2–4. Det första området, bidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar, samordnas av Kollektivtrafikmyndigheten. För åtgärder i regionala kollektivtrafikanläggningar och åtgärder för miljö och trafiksäkerhet kan länets kommuner söka ett bidrag på upp till
50 procent av investeringskostnaden.
Sedan 2015 finns det så kallade stadsmiljöavtalet. Enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja
hållbara stadsmiljöer kan kommuner och landsting söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer med
syfte att skapa förutsättningar för att en större andel resor i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Enligt direktiven har regeringen avsatt en miljard kronor per år. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som bidrar till
hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Bidragsobjekt som avses i länstransportplanen kan
ses som en regional motsvarighet till statsmiljöavtalet, dock utan samma krav på motprestation.
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Regionala kollektivtrafikanläggningar
Bidrag till kollektivtrafiken har de senaste åren främst gått till tillgänglighetsanpassning av hållplatser
och terminaler samt till väderskydd. Ambitionen om utökad kollektivtrafik kommer att kräva ytterligare åtgärder på bland annat förnyelse och anpassning av terminaler. Vägledande för fördelning av
stadsbidrag är hållplatshandboken i trafikförsörjningsprogrammet.
Åtgärder för miljö och trafiksäkerhet
När det gäller trafiksäkerhet och miljö återfinns den största potentialen för att stärka cykling inom tätorter och tätbefolkade områden med korta avstånd mellan målpunkter. Den vanligaste statsbidragsåtgärden inom detta område har varit, och bedöms fortsätta att vara, bidrag till utbyggnad av cykelvägar
inom det kommunala väghållningsområdet. Bullerstörda fastigheter återfinns till stor del i anslutning
till det kommunala huvudgatunätet. Bulleråtgärder på det kommunala vägnätet kommer sannolikt att
bli vanligare som bidragsstöd framöver. Fokus på partiklar i boendemiljöer nära större gator kommer
sannolikt också öka, vilket kan medföra ökade antal ansökningar om statsbidrag för att genomföra åtgärder.
Bidrag till enskilda vägar
Avseende enskilda vägar finns det i Kronobergs län cirka 390 mil statsbidragsberättigad enskild väg,
det vill säga något längre sträcka än det allmänna statliga vägnätet i länet. Från nationell plan tillskjuts
årligen cirka 12 miljoner kronor i så kallat särskilt driftbidrag, som går till smärre upprustningsåtgärder
på detta vägnät. Från länstransportplanen har anslagits cirka1,7 miljoner kronor per år enligt upprättad 5-årig åtgärdsplan av Trafikverket. Nuvarande plan sträcker sig till och med 2018 och en ny plan
har tagits fram för ytterligare fem år. Dessa medel prioriteras till vägar av stort allmänt intresse, busslinjer, stor andel genomgående trafik etc. Nedan presenteras förslag till investeringsplan för enskilda
vägar. Justeringar i planen kan komma att ske efter genomförd remiss av Trafikverket. Dialogen förs
mellan väghållare, kommuner och Trafikverket.
Objekt

Kommun

18307 Svanaboda
17548 Åryd-Hörda

Älmhult
Växjö

Beläggning

17487 Össjöa
17563 Osnaköp
17483 Fraggahult
17647 Stockhyltan
17487 Össjöa
17483 Fraggahult
17822 Skirsnäs
17964 Rosenholm
17824 Kalvsvik S
17757 Exhult
17896 Jätsberg
17578 NÖ Tolg

Ljungby
Älmhult
Växjö
Alvesta
Ljungby
Växjö
Växjö
Uppvidinge
Växjö
Markaryd
Växjö
Växjö
Älmhult
Växjö
Ljungby
Alvesta

Förstärkning

17674 Drev
18410 Notteryd

Åtgärd
Förstärkning/bel
Beläggning
Beläggning
Förstärkning
Beläggning
Beläggning
Förstärkn
Bel/förstärkn
Räcke
Bel/förstärkn
Förstärkning
Förstärkning
Beläggning/Bro
Beläggning
Byte av trum.
Beläggning

Kostnad

930
1 499

2018

651
1 049

210
678
876,3
664,3
1 050
825
553,6
825
357,1
600
853,6
840,7
1 177,2
679,2
642,9
1 285,7

2019

Bidrag (tkr)
2020
2021

2022

2023

147
474,6
613,4
465
735
577,5
387,5
577,5
250
420
597,5
588,5
824

1 700

1 700

1 700

1 845

1 412,5

475,4
450
900
1 825,4

Driftbidrag flygplats
Länets flygplats, Småland Airport, har idag ett statligt driftbidrag uppgående till 2,2 miljoner kronor
per år. Detta bidrag har från år 2012 hanterats och administrerats genom regionens länstransportplan,
varför åtgärden kommer att ingå i insatsområdet bidragsobjekt.
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3 Uppdrag och nationella riktlinjer
I detta kapitel presenteras regeringens uppdrag till länsplaneupprättarna för framtagandet av regional
länstransportplan 2018 – 2029. Här presenteras också några av de viktigaste nationella utgångspunkterna som länsplaneupprättarna ska ta hänsyn till.

3.1 Uppdraget

Region Kronoberg är regionalt utvecklingsansvarig aktör och med det utpekad som länsplaneupprättare för Kronobergs län. Genom beslut av regeringen den 23 mars 2017 har regionen fått i uppdrag
att redovisa ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2017. Förslaget ska då vara remitterat och sammanställt.
Genom samma beslut fick Trafikverket i uppdrag att presentera förslag till ny nationell transportinfrastrukturplan. Den nationella planen ska redovisas till Näringsdepartementet och samtidigt sändas
på remiss senast den 31 augusti 2017. Remissyttrande på nationell plan ska lämnas till Regeringskansliet senast den 30 november 2017. Detta i enlighet med riksdagsskrivelse 2016/17:101: Uppdrag
att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. Länsplanen och nationell plan ska planeras i enlighet
med vissa fastställda direktiv och med utgångspunkt i propositionerna 2016/17:21: Infrastruktur för
framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Den regionala ramen ska användas för investeringar och förbättringsåtgärder av länets transportinfrastruktur. Länstransportplanen ska redovisa hur medlen fördelas mellan trafikslagen samt hur mycket
medel som planeras läggas på cykelinfrastruktur. Som en del i framtagandet av länsplanen ska Region
Kronoberg beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till att det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen nås. Prioriteringar i förslaget ska
motiveras och effekterna på de transportpolitiska målen ska redovisas. Vid prioriteringen av åtgärder
bör förutsättningar för att möta behov av ökat bostadsbyggande, genom statliga infrastrukturåtgärder,
vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen.
Region Kronoberg ska som länsplaneupprättare integrera miljöaspekter i planen och tillämpa 6 kap.
miljöbalken. Miljöaspekterna är en viktig del av planprocessen och ska integreras i syfte att främja en
hållbar utveckling.
I den preliminära ramen som framgår av direktiven är medel inräknade som bland annat får användas
till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift till icke statliga flygplatser. Region Kronoberg ska som länsplaneupprättare besluta om och i vilken omfattning dessa medel ska användas för
driftbidrag till regionala flygplatser eller andra åtgärder i de regionala trafiksystemen.

3.2 Ramar för nationella- och regionala planer
Tilldelningen av medel för denna planeringsomgång har dels slagits fast genom propositionen
2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling
och dels i regeringens skrivelse 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande
plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen har föreslagit att den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen under
åren 2018–2029 ska uppgå till totalt 622,5 miljarder kronor, fördelad enligt följande:
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25 miljarder kronor till vidmakthållande, dvs. drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar
164 miljarder kronor till vidmakthållande, dvs. drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring av vägar samt till bidrag för drift av
enskild väg
333,5 miljarder kronor till utveckling
dvs. investering av transportsystemet

Utöver detta avsätts 55 miljarder kronor för investeringar i vissa väg- och järnvägsobjekt för de delar
där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller infrastrukturavgifter under
åren 2018-2029.
Regeringen bedömer att den preliminära ramen för länstransportplaner under planperioden 20182029 ska uppgå till 36,6 miljarder kronor, vilket innebär att cirka 11 % av ramen för utveckling av
transportsystemet kommer att prioriteras av landets länsplaneupprättare. Utöver detta pekas i direktiven ut att 12 miljarder kronor, dvs. 1 miljard kronor per år ska gå till stadsmiljöavtal, vilka Trafikverket ansvarar för att fördela
För Kronobergs län uppgår den preliminära tilldelningen till 768 miljoner kronor under perioden
2018-2029. Det innebär en ökning med cirka 38 miljoner jämfört med vad som angavs för fyra år sedan för perioden 2014-2025. I den preliminära ramen är medel inräknade som bland annat får användas till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift av ickestatliga flygplatser.
Enligt preliminära uppgifter från Trafikverket (april 2017) innebär den så kallade obalansen att Kronoberg vid 2017 års utgång kommer att ligga cirka 25 miljoner kronor över tilldelad ram. Kronobergs
läns genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska därför justeras i förhållande till verkligt utfall av
upparbetade medel för planperioden 2014-2025 vid utgången av 2017. Detta innebär att när regeringen våren 2018 slutligen fastställer ramen kommer tilldelningen sannolikt att ligga på 743 miljoner
kronor för perioden 2018-2029.

3.3 Planeringsprocess för infrastruktur

Planering av infrastruktur sker i flera steg och med utgångspunkt från olika regeringsuppdrag och beslut. I propositionen 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft
och hållbar utveckling fastslogs att planeringsprocessen för transportinfrastruktur i Sverige ska följa den
struktur som riksdagen beslutade om i propositionen 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur. Regeringen gjorde i den propositionen bedömningen att den långsiktiga infrastrukturplaneringen, såsom i de senaste planomgångarna, även i framtiden bör ha ett perspektiv på minst tio år och
att regeringen bör ta ställning till vilka åtgärder som ska genomföras i det perspektivet. Regeringen
gjorde vidare bedömningen att systemet även i framtiden bör innefatta ett beslut om övergripande
strategiska vägval ungefär en gång per mandatperiod samt ett beslut om vilka ekonomiska ramar som
ska gälla under den period beslutet avser. Detta gäller framförallt för den nationella planen men påverkar också framtagandet av länstransportplaner. Kortfattat kan det sammanfattas i fyra moment:
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Inriktningsunderlag

Regeringens proposition

Regeringsdirektiv

Fastställelse av planer

I maj 2015 gav regeringen i uppdrag till trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag för perioden 2018-2029. Underlaget var klart november 2015 och
sändes på remiss. Region Kronoberg lämnade synpunkter på inriktningen genom svar Dnr 15RK1065
Utifrån inriktningsunderlaget tar regeringen fram Regerings proposition
2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft
och hållbar utveckling. Propositionen anger inriktningen och tilldelningen av ekonomiska ramen. Den antogs av Riksdagen i december 2016
I slutet av mars beslutade regeringen genom skrivelse, (vanligen kallat direktiven) 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan
för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. Genom direktiven förtydligas inriktningen från propositionen
och ramen för länsplanerna anges.
Under våren 2018 kommer slutligen riksdagen att fastställa den nationella planen och länstransportplanerna.

Planeringsfaser: genomförande, utredning och brister
Syftet med den planeringsprocess som riksdagen beslutade om i propositionen 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur är att förkorta ledtiderna i processen och göra den mer effektiv. Den
nya modellen började gälla från 2013. Detta innebar också att infrastrukturplaneringen tydligare knyter an till den statliga budgetprocessen. Det innebar också ändrade bestämmelser om fysisk planering
av vägar och järnvägar i väglagen, lagen om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och bygglagen. Planeringsprocessen gäller för den nationella infrastrukturplaneringen, men påverkar också den
regionala infrastrukturplaneringen. Nedan beskrivs kortfattat betydelsen av och effekterna på framtagandet av länstransportplanen.
De två största förändringarna är att:
 Processen ska utformas som en sammanhållen process och inte som tidigare i tre skeden - förstudie, utredning och plan.
 Den obligatoriska tillåtlighetsprövningen avskaffas och ersätts med ett förenklat förfarande som
garanterar en bättre träffsäkerhet när det gäller vilka objekt som regeringen ska tillåtlighetspröva.

Figur över gamla och nya planläggningsprocessen
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Modellen för den ekonomiska planeringen innebär att en rullande planering kommer att tillämpas där
det finns möjlighet att årligen ändra i regeringens planbeslut när ny information kommer fram eller
när projekt blir fördröjda. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs därmed upp genom årliga beslut om
vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge.

Figur: Principskiss över planprocessens faser, Trafikverket
1. Projekt för genomförande avser år 1–3, ska omfatta åtgärder där alla nödvändiga förberedelser är genomförda och där det i princip inte råder några osäkerheter kring att projekten i
fråga kan påbörjas och genomföras på det sätt och till de kostnader som Trafikverket anger i
sitt förslag till beslut.
2. Utredningsfas avser år 4–6, ska omfatta åtgärder där förberedelser gällande projektering och
kostnadsberäkningar är långt framskridna och eventuella alternativa finansieringslösningar är
helt utredda. Tanken är att beslutet för år 4–6 ska avse sådana åtgärder som med stor sannolikhet kommer att kunna genomföras till de kostnader och på de sätt som Trafikverket anger i
sitt underlag. Dock bör åtgärder tillåtas ingå i denna kategori även om inte alla förutsättningar
är helt klarlagda och utredda.
3. Brister avser år 7-12, och syftar framförallt till att utreda och tydliggöra brister och kapacitetsproblem i trafiksystemet. Utifrån en bristanalys skall man under perioden år 7–12, men även
under perioden år 4–6 genomföra åtgärdsvalsstudier. Resultatet från dessa avgör vilken form
av investering som ska genomföras.
För namngivet objekt, det vill säga objekt med en kostnad över 100 miljoner kronor i Nationell plan
och över 25 miljoner kronor i länstransportplanen, innebär modellen att beslut för ett objekt kommer
att fattas vid tre tillfällen. Enligt modellen kommer således ett objekt som förs in och beslutas om
som brist Länstransportplanen 2017 komma att tas upp i Länstransportplanen 2021 och då som ett
utredningsobjekt. Slutligen kommer samma objekt att tas upp för beslut i Länstransportplanen 2025
för genomförande, förutsatt att objektet fortfarande är aktuellt för åtgärd.
Åtgärdsvalsstudier
Transporter har sällan ett egenvärde. Det är tillgängligheten, möjligheten att nå ett utbud och att leverera gods som kan tillgodoses med en transportfunktion. Men tillgängligheten kan också åstadkommas genom bättre lokalisering av exempelvis en växande industri, en skola eller annan bebyggelse. Att
målpunkter som till exempel samhällsservice i form av affär, post, skola etc. flyttar eller försvinner
kan inte självklart kompenseras med en transportlösning. Flera samhällssektorer och övriga aktörer
behöver bidra till god tillgänglighet och effektiva transportlösningar. Transportsystemet har alltså en
mycket viktig samhällsfunktion, en servicefunktion, som vi alla är beroende av. Hur transportbehovet
ska tillgodoses och hur vi ska komma till rätta med brister och problem berör och engagerar många
intressenter i olika situationer.
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Regeringen angav i proposition 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur, avsnitt om den
fysiska planeringen av vägar och järnvägar, att: ”Den formella fysiska planeringen bör föregås av en förberedande studie som innebär en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen.”
Denna studie genomförs vanligtvis för objekt som planeras för genomförande om 7-12, dvs. bristfasen enligt modellen. Analysen kallas för Åtgärdsvalsstudie, ÅVS. Syftet med att genomföra åtgärdsvalsstudier av definierade brister är att studien därmed också ska utgöra en länk mellan den strategiska och ekonomiska planeringen å ena sidan, och den nya planeringsprocessen enligt väglagen och
lagen om byggande av järnväg å andra sidan. Metodiken för åtgärdsvalsstudier innebär att det skapas
en arena för dialog i tidigt skede, vilket är en viktig framgångsfaktor. Åtgärdsvalen som genomförs i
studien skall ske enligt fyrstegsprincipen

Bild. Flödesschema över ÅVS-metodens huvudsteg.
Fyrstegsprincipen vägledande
Fyrstegsprincipen är ursprungligen ett förhållningssätt för
planering inom väg- transportsystemet som innebär att
möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis.
Ursprungligen lanserades fyrstegsprincipen av dåvarande
Vägverket (1997) för att hushålla med investeringsmedlen.
Principen utvecklades till att mer handla om en metod som
används för att minska trafikens negativa effekter på till exempel trängsel, luftkvalitet och klimat. Fyrstegsprincipen
har nu fått en viktig funktion i framtagandet av åtgärdsvalsstudierna för brister och har fått en självklar position i samhällsplaneringen. Rätt tillämpad bidrar den till att utveckla
ett hållbart transportsystem enligt hållbarhetsaspekterna-,
miljö, ekonomi och människa.

Fyrstegsprincipen
Tänk om steg 1
Det första steget handlar om att först och
främst överväga åtgärder som kan påverka
behovet av transporter och resor samt valet
av transportsätt.
Optimera steg 2
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande
av den befintliga infrastrukturen.
Bygg om, steg 3
Vid behov genomförs det tredje steget som
innebär begränsade ombyggnationer.
Bygg nytt, steg 4
Det fjärde steget genomförs om behovet inte
kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det
betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Fyrstegsprincipen ska inte ses som en stegvis metod där
man först genomför åtgärder i enlighet med steg 1 och där
efter, om inte önskat resultat uppnås, genomför åtgärder
enligt steg 2. Istället ska principen ses som en modell som
ingår i en ständigt pågående process som berör hela samhällsutvecklingen. Framförallt gäller detta för
steg 1 och 2. Det handlar om var vi väljer att bo, var kommunerna lokaliserar våra bostäder, näringslivets osv., det vill säga allt som påverkar efterfrågan av transporter och val av transportsätt. Vilken utgångspunkt som valts är också avgörande för i vilket steg en åtgärd ska läggas. Som exempel kan
nämnas byggande av nya cykelvägar. Ur ett perspektiv kan åtgärden ses som att man bygger nytt, det
vill säga steg 4. Om åtgärden i stället ingår i ett större sammanhang som har framkommit genom en
åtgärdsvalsstudie, kan byggnationen räknas som en åtgärd som handlar om att tänka om, det vill säga
steg 1.
Åtgärder inom steg 1 och 2 kan samlas i begreppet mobility management eller påverkansarbete. Det
handla om att på olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Syftet är att påverka resan eller transporten innan den börjat. Mobility management ska ses som ett komplement, ett
förstärkningsmedel som får nya eller befintliga tekniska lösningar att ge större effekt. Att mobility
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management ibland helt kan eliminera behovet av ny infrastruktur är en bonus, inte en regel. Mobility
management kan ses som mjukvaran (kunskaps-, attityd- och beteendepåverkan) som gör att vi får ett
bättre utnyttjande av hårdvaran (fysiska åtgärder). Det är ett förhållningssätt och alltså inte ett universalmedel som ersätter eller utesluter tekniska lösningar.

3.4 De transportpolitiska målen
De transportpolitiskamålen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken. Målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transport- området, exempelvis hur
myndigheterna ska prioritera bland olika önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen
ska även vara ett stöd för och kunna inspirera regional och kommunal planering. De transportpolitiska målen antogs av regeringen 2009 enligt prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter. En
grundläggande utgångspunkt för åtgärdsplaneringen 2018-2029 är att kommande nationell plan och
länsplaner i större utsträckning ska bidra till att de transportpolitiska målen nås.
Det övergripande transportpolitiska målet
Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhälls-ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet. Det över- gripande målet förtydligas genom två jämbördiga mål, ett
funktionsmål – Tillgänglighet samt ett
hänsynsmål – Säkerhet, Miljö och Hälsa
Funktionsmål - Tillgänglighet
Funktionsmålet är formulerat: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet och bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov. Preciseringar till funktionsmålet är:
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar
• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras
Hänsynsmål - Säkerhet, miljö och hälsa
Hänsynsmålet är formulerat: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att
ökad hälsa uppnås. Preciseringar till hänsynsmålet är:
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en
fjärdedel mellan 2007 och 2020
• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020
• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet minskar fortlöpande
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•
•

Transportsektorn bidrar till att miljö kvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis
ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de
miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå
uppsatta mål

3.5 Nationella klimat och miljömål

Arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella
miljöpolitiken. Generationsmålet lyder: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta”, och är enligt Sveriges riksdag vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas
och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. För att nå målet krävs en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang.
Transporterna påverkar de flesta av de nationella miljömålen. Av etappmål som antogs av regeringen
2012 bör särskilt nämnas Frisk luft, God bebyggd miljö och Ett rikt växt och djurliv. Sedan 2009 finns också
etappmålet om Begränsad klimatpåverkan.
Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att utsläppen för Sverige år 2020 är:
 40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med 1990, för de utsläpp som inte ingår i
EU:s system för handel med utsläppsrätter
 Minst 50 procent förnybar energi
 20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2008
 Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn
I regeringsdirektiven 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur hänvisas till
regeringens proposition prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som i mars 2017 överlämnades till riksdagen. Enligt förslaget ska Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Till år 2030 ska växthusgasutsläppen
från inrikes transporter även ha minskat med minst 70 procent, jämfört med år 2010.
Sveriges klimatarbete har ett stöd och utgångspunkt i klimatavtalet från Paris 2015, då världens länder
enades om ett nytt avtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Kravet för att avtalet skulle bli giltigt var att minst 55 länder, som sammanlagt står för mer än 55 % av de globala utsläppen av växthusgaser, hade ratificerat det, vilket skedde i november 2016. Tills idag, 2017, har sammanlagt 140 länder skrivit under avtalet. Enligt avtalet ska den globala medeltemperaturen inte stiga
med mer än 2 grader, helst inte mer än 1,5 grad. Avtalet handlar också om att bygga system för att anpassa oss till det ändrade klimatet och varje land ska ha en nationell plan för minskning av utsläppen
med succesiva skärpningar av målen var femte år.
Trafikens klimatpåverkan
Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa den nationella statistiken för växthusgaser. Utsläpp
från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. I Kronoberg står transporter för
drygt en tredjedel (35 %) av länets totala utsläpp. Utsläppen från inrikes transporter kommer från personbilar, lätt och tung lastbil, bussar, mc och mopeder, tåg samt inrikes flyg och sjöfart. Huvuddelen,
94 % av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar.
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Figur utsläpp av klimatpåverkande gaser nationellt och i Kronoberg.
Utsläppen från personbilar var 14 procent lägre år 2015 jämfört med 1990. Från början av 1990 och
fram till 2007 ökade personbilstrafiken, och låg därefter på en relativt jämn nivå fram till 2013. Nu
ökar trafiken återigen, vilket påverkar utsläppen. Den energieffektivisering och ökade användning av
biobränslen som skett, räcker inte till för att kompensera för den ökade trafiken. Det gör att utsläppen från personbilar nu ökar.
Utsläppstrenden för växthusgaser från tunga lastbilar ökade stadigt ända fram till den ekonomiska
nedgången som startade 2008. År 2015 var utsläppen 16 procent högre än 1990 års nivå. Sedan 2008
har utsläppen dock minskat, men den nedåtgående trenden går långsammare nu eftersom lastbilstrafiken ökar. För tunga fordon finns inte utsläppsregleringar, som för personbilar och lätta lastbilar. Därför utvecklas nu regler som ska underlätta valet av energieffektiva fordon. För att nå klimatmålen enligt Naturvårdsverket behöver vi även förbättra logistiken och utnyttja möjligheterna att transportera
med järnväg och sjöfart bättre.
För att åstadkomma väsentliga utsläppsminskningar av växthusgaser krävs det enligt Trafikverkets
rapport 2016:043 Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser – med fokus på
transportinfrastrukturen en kombination av åtgärder och styrmedel för ökad energieffektivisering, övergång till biodrivmedel samt transportsnålt samhälle. Enligt rapporten räcker det inte med effektivare
fordon, fartyg och flygplan, ökad andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter. Det kommer även att krävas en förändrad inriktning i utvecklingen av samhälle och infrastruktur. Den privata
bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, framförallt i större och medelstora städer. Tillgängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv kollektivtrafik, både buss och tåg, samt förbättrade möjligheter att gå och cykla. I staden handlar det om att utvecklas i en riktning där behovet
av bil inte är lika stort. Det är en utveckling som i stor omfattning sker redan idag, men det finns behov av att förstärka denna utveckling och vara mer konsekvent. Dessutom behöver logistiken förbättras och alla trafikslag utnyttjas på ett bättre sätt tillsammans så att lastbilstrafiken inte ökar.
Rapporten tar vidare upp att det är positivt ur ett klimatscenario att upplåta en del av vägnätet för
längre och tyngre lastbilar, företrädesvis 74 ton och 34 meter och att möjliggöra att köra längre och
tyngre tåg på järnväg. Analysen tar också upp behovet av styrmedel så som kilometerbaserad slitageavgift för tunga fordon, höjd bränsleskatt samt bonus-malus-system för nya personbilar.
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Klimatarbetet i Kronoberg
Länsstyrelsen har via regeringen uppdrag att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med
att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen
har initierat en regional nätverksplattform, GreenAct, som bygger vidare på det tidigare arbetet inom
Klimatkommission Kronoberg. Plattformen är under uppbyggnad. Hittills har en styrgrupp och en
samhandlingsgrupp formerats med representanter från Region Kronoberg, Linnéuniversitet,
Sustainable Småland, Miljö Linné, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronobergs län.
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4 Utgångspunkt Regionsamverkan Sydsverige
Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och påverkas av angränsande län. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och omvänt, oberoende
av regionala gränser. Ett litet län med åtta kommuner och drygt 190 000 invånare kan inte ensamt ta
fram de underlag som krävs för en komplett länstransportplan samt påverka och få gehör för åtgärder i den nationella infrastrukturplaneringen. Samarbete i olika former sker med samtliga angränsade
län och regioner. Under 2014 inleddes ett samarbete mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Sedan mitten av 2015 ingår även Region Halland och
Region Jönköpings län i arbetet. Det gemensamma samarbetet sker inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige, med syftet att utveckla samarbetet mellan de sex sydsvenska regionerna med medborgarnas bästa för ögonen.
I detta kapitel presenteras de viktigaste gemensamma utgångspunkterna från samarbetet inom ramen
för regionsamverkan Sydsverige och som berör infrastrukturen. I kapitlet berörs bland annat Regional systemanalys, Sydsvenskt positionspapper och prioriteringar, Resvaneundersökning RVU 2012
och OECD- rapporten för Småland-Blekinge.

4.1 Regional systemanalys

Som ett steg för att kunna beskriva och prioritera viktiga transportkorridorer, samband och samverkan mellan olika transportbehov, inleddes det sydsvenska samarbetet med att ta fram en systemanalys.
Inledningsvis enbart med regionerna Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne. Under 2015 skedde en
faktainsamling genom beskrivning och analys av nuläge samt behov och utmaningar. Regionerna tog
fram ett samlat underlag och materialet presenteras i rapport – Systemanalys för Sydsverige 2015-0618. När det att det stod klart, hösten 2015, att även Regionerna Halland och Jönköping ingår i arbetet,
kompletterades systemanalysen så att samtliga sex län belystes. Formellt ingick de båda regionerna i
det sydsvenska samarbetet från januari 2016.
Systemanalysen finns för nerladdning från Region Kronobergs hemsida. Nedan presenteras några av
de viktigaste faktaunderlagen samt med uppdatering och komplettering av viss fakta.
Tillväxtmotorer och regionala kärnor
Sydsverige har 2.5 miljoner invånare, varav cirka hälften
bor i Halland och västra Skåne. Såväl befolkning som arbetsplatser är ojämnt fördelade med en koncentration till
väst- och sydkusten och längs järnvägs- och större vägstråk.
Tillväxtmotorerna är sådana orter som har förhållandevis
goda möjligheter för ökad sysselsättning. Åtkomligheten
till dessa orter är av betydelse för boende i hela regionen.
De regionala kärnorna har betydelse för sysselsättning
och service i ett mer begränsat omland.
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FA-regioner
Sydsverige har 14 funktionella analysregioner (pendlingsområden), vilka är starkt varierade i storlek. Indelningen i
FA-regioner visar att länsgränserna endast delvis återspeglar funktionella regioner baserat på hur individer arbetspendlar. Noterbart är främst att norra Halland
(Kungsbacka, Varberg och Falkenberg) funktionellt sett
tillhör Göteborg.
Andra FA-regioner som överskrider länsgräns är Jönköping som inkluderar Ydre kommun i Östergötland, Älmhult-Osby (Skåne och Kronoberg) samt Kristianstad-Hässleholm som innefattar Sölvesborgs kommun i Blekinge
län.

Tillgänglighet med kollektivtrafik
Restidsisokronerna visar vilka markområden som når
centrum i en kärna inom givna tidsintervall. Ytor som är
röda, orangea och gula når centrum i en tillväxtmotor
inom 45 minuter som är ett rimligt tidsavstånd för daglig arbetspendling. Notera att restidsisokroner till Göteborg och Köpenhamn inte är beräknade. Restiden är beräknad från bostad till en målpunkt som representerar
centrum i respektive kärna. Restiden inkluderar därmed
både åktid, gångtid och väntetid vid byten.
Större delen av Sydsveriges yta täcks in med god tillgänglighet till de största städerna med bil. Undantagen
är främst sydöstra Skåne, delar av Kronoberg samt delar
av inlandet och delar av Öland i Kalmar län. Kollektivtrafiken har sämre yttäckning och dess utbud är koncentrerat till stråk och områden med stor befolkning. Tillgängligheten med kollektivtrafik till Jönköping
är begränsad till en mindre yttäckning jämfört med åtkomligheten till andra större städer, den främsta
anledningen till detta är längre anslutningstider (för att till fots eller på annat sätt ta sig till målpunkten
från stationen).
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Pendling

Antalet pendlingsrörelser till och från Kronoberg visas på kartan över befolkningstätheten i Sydsverige. Vad gäller arbetspendlingen är den volymmässigt koncentrerad till västra Skåne och till Hallandskusten. De största pendlingsrelationerna är Kungsbacka-Göteborg och Malmö-Lund. Därutöver
finns stora pendlingsstråk i anslutning till residensstäderna. Relationerna med störst arbetspendling
till och från län utanför Sydsverige är Själland, Stockholms län och Västra Götaland. Vad gäller pendling över länsgränser ligger Kronoberg med sina cirka 19 000 pendlingsrörelse över länsgräns på 11:e
plats bland landets regioner.
I en fördjupad studie från systemanalysen kan man konstatera att Kronoberg har ett positivt pendlingsnetto, dvs. fler som pendlar in än som pendlar ut. Endast fem län i Sverige har ett positivt pendlingsnetto, vilka är:
Inpendlare över
Utpendlare över
Nettopendling
länsgräns
länsgräns
Stockholms län
101 303
39 198
62 105
Västra Götalands län
46 014
36 175
9 839
Kronobergs län
11 551
7 042
4 509
Jönköpings län
12 134
10 136
1 998
Norrbottens län
4 108
3 920
188
När man tittar på pendlingsnetto i förhållande till bransch kan man konstatera att Kronobergs positiva pendlingsnetto återfinns inom samtliga branscher. Störst tillskott sker dock inom industrin och
handeln.
Av länets åtta kommuner har fyra dvs. Älmhult, Markaryd, Växjö och Uppvidinge ett positivt pendlingsnetto. En hög inpendling som kan uppvisas i Kronoberg både till länet och till flera av länets
kommuner kan tolkas på två sätt:
1. Positivt: 1) Näringslivet får kompetensförsörjning, 2) det finns tillräckliga kommunikationer
för att folk ska välja att pendla till oss, 3) vi har ett starkt näringsliv
2. Negativt: 1) Människor pendlar hellre hit än bor här vilket kan tolkas som bristande boendeattraktivitet, 2) skatteunderlaget tillfaller en annan kommun/region
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Stråk
Ett nät av vägar och järnvägar av särskild betydelse för person- och godstrafik har identifierats med
utgångspunkt från ortsstrukturen. Persontransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd bedömning avseende befintliga trafikvolymer och funktionen att binda samman tillväxtmotorer och kärnor. Godstransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd bedömning av befintliga godstransportflöden, större basindustrier, främst inom skogsnäringen, samt de system av hamnar och terminaler som utgör noder i hanteringen av enhetsberett gods (container och trailer).

Stråk för person- och godstransporter transporter på väg och järnväg:Källa Ramböll, 2015. Egen bearbetning baserat
på Sydsvensk systemanalys, 2015.
I den senaste systemanalysen numrerades inte stråken på samma sätt som i den föregående systemanalysen. För att tydliggöra stråken som genomkorsar Kronoberg och föra in dem i ett större sammanhang finns ett värde i att presentera och numrera stråken på samma sätt som tidigare. Genom att presentera stråken i ett omland blir det tydligare vilken betydelse de har för att nå viktiga målpunkter så
som viktiga hamnar, terminaler, resecentra och regionala flygplatser.
Kronobergs län berörs av följande identifierade stråk:
 Stråk 1 utgörs i huvudsak av E4 (genom hela södra Sverige), samt Södra stambanan.
 Stråk 4 utgörs i huvudsak av Baltic-Link, riksvägarna 25
från Kalmar och 27 och 29 från Blekinge med förgrening i
Växjö, samt Kust-till-kustbanan, med förgrening i Emmaboda, till Göteborg.
 Stråk 5 utgörs av riksväg 25 Kalmar-Växjö-Halmstad samt
riksväg 15 ”Tvärleden” från Karlshamn till Halmstad via
Olofström-Lönsboda-Osby- Markaryd-Knäred-Veinge. I
detta stråk ingår också Sydostlänken och Markarydsbanan.
 Stråk 7 utgörs tillsammans med stråk 11 den nya sträckningen av RV 23.
 Stråk 9 utgörs av riksväg 28, 31 och 32 från Karlskrona via
Emmaboda, Vetlanda, Eksjö och Tranås till Mjölby och
riksväg 50 Bergslagsdiagonalen via Örebro.
 Stråk 10 utgörs av riksvägarna 23/34 och 37 från Oskarshamn via Vimmerby till Linköping.
 Stråk 11 utgörs av riksväg 23 och Södra stambanan.
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4.2 Sydsvenskt positionspapper

Utifrån underlaget som framkom genom systemanalysen arbetade de sex sydsvenska länen fram ett gemensamt positionspapper. - Ett enat Sydsverige skapar
ett starkt Sverige. Sydsveriges sex regioner; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,
Blekinge, Skåne och Halland har enats kring prioriteringar för den framtida
infrastrukturen genom att samlas kring tre gemensamma utgångspunkter.
Vi utgår från dessa i vår planering och föreslår att de tas som utgångspunkt
i statens planering av infrastrukturen för åren 2018-2029.
Sydsverige har ett strategiskt läge i Sverige med nära koppling till såväl övriga Europa som Mälardalen och Västsverige. 26 % av landets befolkning
bor i Sydsverige. De tre prioriterade områdena beskrivs kortfattat i det
följande.

Interregional tillgänglighet
Utbyggnaden av nya stambanor bör starta från storstäderna där kapacitetsbristerna är som störst. De bör samordnas med förbättringar av sidobanorna och den regionala tågtrafiken som regionerna tillhandahåller och utvecklar.
Satsningar på de anslutande sidobanorna kan inte vänta utan måste ske parallellt för att skapa en nödvändig regional tillgänglighet och underlag för
höghastighetstågen.

Sammanknutet Sydsverige
Den flerkärniga strukturen med tillväxtmotorer och regionala kärnor är en
tillgång. Den flerkärniga ortsstrukturen behöver stödjas genom ett finmaskigt nät av vägar och ett fungerande järnvägsnät. Närheten mellan tillväxtmotorer och kärnor med dess omland måste öka. Tillsammans med kommunerna bygger vi ut fossilfri busstrafik och ersätter korta bilresor med
cykelvägnät.

Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter
Genom Sydsverige går förbindelserna mellan det kontinentala Europa och
Skandinavien. 41 % av importvärdet och 31 % av exportvärdet i Sverige
passerar Sydsveriges hamnar och Öresundsbron. Vidareutveckla och undanröj flaskhalsar i TEN-T korridoren. Knyt ihop Östersjöhamnarna med ScanMed korridoren för att koppla samman den med TEN-T näten i länderna på
andra sidan Östersjön.
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4.3 OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge

OECD genomförde 2012 en analys av Småland-Blekinge - OECD
Territorial Reviews Småland-Blekinge. Regionerna som studerades var
Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Jönköping. Fokus låg på utvecklingsförutsättningar som innefattade ett analysarbete byggt på
statistiska underlag och på intervjuer med olika nyckelpersoner.
Genom analysen erhölls en kvalificerad bedömning från utomstående experter och även jämförelser
med andra regioner i världen. Syftet med OECD-analyserna är att skapa underlag för regionala utvecklingsstrategier. Analysen innehåller också viktiga slutsatser kring problem och förutsättningar och
även rekommendationer med stark relevans för infrastrukturplaneringen. Ett arbete har inletts för att
uppdatera och analysera om det skett någon utveckling sedan 2012 - OECD Monitoring Review Småland-Blekinge. Den nya OECD-rapporten beräknas vara klar i slutet av 2017.
Viktiga slutsatser från OECD 2012
Enligt OECD-rapporten Småland-Blekinge är de fyra länens läge en
tillgång eftersom de ligger närmare de stora europeiska marknaderna
än övriga mer nordliga regioner. Dock har analyser visat att det finns
stora infrastrukturbegränsningar i Småland-Blekinge. Detta gör att
nordligare regioner har bättre utgångsläge för att nå stora europeiska
marknader än t.ex. Kronoberg har. Sett till befolkning och yta och i
förhållande till den nationella normen har alla fyra länen avsevärda infrastrukturluckor.
Nedan presenteras i punktform de viktigaste slutsatserna från OECD
rapporten 2012 med betydelse på infrastrukturen i Kronobergs län.
 Länen har fler bilar per invånare än det nationella genomsnittet. Invånarna gör färre men längre resor än det nationella genomsnittet
 Pendlingen över korta sträckor är lägre än i andra områden. Antalet resor per tillgänglig kilometer, mått på utnyttjandet av väginfrastruktur, är under genomsnittet. Detta tyder på att infrastrukturens kvalitet ligger under normen vilket ökar pendlingskostnaden
 Europavägarna E4 och E22 har en relativt hög standard jämfört med resten av vägnätet, men
det finns besvärliga flaskhalsar som behövs åtgärdas. Det gäller i synnerhet motortrafikled/motorväg E22 längs kusten i sydost. Utöver dessa finns det tvåfiliga vägar mellan regionerna som gör trafiken i öst-västlig riktning långsam och ger en dålig förbindelse. Vissa vägar
mellan större städer och de omgivande kommunerna är väldigt dåliga och hindrar den regionala utvecklingen.
 Järnvägsnätet i sydöstra Sverige är eftersatt
 Flygförbindelse är viktiga och det finns tillgänglighetsproblem inom området. Det krävs goda
förbindelser till internationella flygplatser
 Transportinfrastrukturen har ännu inte anpassat sig till de växande marknaderna i öster. Nya
handelsmöjligheter med Baltikum, Ryssland och Kina har öppnats för företag i länen är geografiskt placerade för att dra nytta av detta och expandera om infra- satsningar genomförs
 Infrastrukturbegränsningarna gör att det goda läget gentemot de stora europeiska marknaderna inte kan utnyttjas till fullo. Kronoberg och Kalmar är svåråtkomliga om man ser till
vägnätet. Kronobergs tillgänglighet när det gäller järnvägen är dock bättre
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Konsekvenser av infrastrukturbegränsningar enligt OECD
 De fyra länen har hög andel lågutbildade och en lägre andel högutbildade än genomsnittet i
Sverige. Bristerna i infrastrukturen hämmar dynamiken inom regionen. Bättre interna förbindelser skulle bidra till minskade pendlingskostnader, bredare arbetsmarknader och bättre
matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.
 Bättre transport-och kommunikationsnät innebär att befolkningen inte behöver minska i
småorter om det finns goda möjligheter till arbetspendling. Infrastrukturbristerna begränsar
länets möjligheter att dra nytta av sitt geografiska läge.
 Det finns en oväntad ökande efterfrågan på järnvägstransporter. Underhållet och utvecklingen av järnvägen inom länen är därför en strategisk fråga för regionen. En stor del av järnvägsnätet har kapacitetsproblem.
 Fler regelbundna flygförbindelser till Köpenhamn och andra stora flygplatser i Europa skulle
underlätta flygtransporterna till resten av världen och göra regionen mer attraktiv för högutbildad arbetskraft och kunskapsbaserade företag.

4.4 Resvaneundersökning

Den senaste resvaneundersökningen för sydöstra Sverige är från 2012 och gjordes på uppdrag av Trafikverket, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge, Regionförbundet Kalmar samt Växjö och Kalmar kommuner. I dag finns inget beslutat om att en ny
resvaneundersökning ska genomföras, men diskussioner förs om att ny undersökning ska genomföras inom de närmaste åren inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.
Syftet med Resvaneundersökningen 2012 var att ge en uppdaterad kännedom om resvanorna regionalt och interregionalt. Alla typer av resor är inkluderade i undersökningen vilket innefattar studie och
arbetspendling, resor i tjänsten och fritidsresor. Resultatet av resvaneundersökningen visar att i hela
Småland, Blekinge och Öland görs 1,8 miljoner förflyttningar under ett genomsnittligt dygn. I den
sydöstra regionen som är det aktuella området är siffran ca 1,4 miljoner.









Invånarna i Småland, Blekinge och Öland reser drygt 33 miljoner km varje dag. Av dessa kilometrar står bilen för 76 procent på vardagar och 85 procent på helgerna. Av de producerade
personkilometrarna står långa resor (50 km eller längre) för över 50 procent och resor som är
under 10 km är 12 procent. Räknat i tid motsvarar detta ca 1 timme och 20 minuter på resande fot per dag.
I den sydöstra regionen är ca två tredjedelar av alla resor under 10 km långa. Medelresan varar ca 40 minuter, under både vardagar och helger. Förutom tåg, som används för långa resor,
och cykel/gång som används för korta resor, är det stor spridning på reslängderna för övriga
färdmedel.
Ca 80 procent av befolkningen i regionen reser en vanlig vardag och de som reser mest är
personer i åldrarna 25-44 år. De som är minst frekventa resenärer är personer över 65 år.
Över 90 procent av hushållen har tillgång till bil och lika stor andel har tillgång till cykel. 1,3
procent av befolkningen har tillgång till en elcykel. Andelen som har ett kollektivtrafikkort
sjunker med ökande ålder, en majoritet i åldern 16-24 år har ett kollektivtrafikkort. Var femte
invånare har ett tåg- eller busskort.
Strax över hälften av alla förflyttningar görs inom en och samma tätort. Cirka 27 procent av
förflyttningarna görs i de fyra residensstäderna. De reseströmmar som flyter utanför tätor-
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terna domineras av regionens residensstäder. Samtliga reseströmmar med undantag av Stockholm, går in/ut från regionen till närliggande kommuner. Kollektivtrafikströmmarna liknar
bilströmmarna och därför finns det potential att öka andelen kollektivtrafikresenärer
6 procent av antalet resor görs med kollektivtrafik och resor med bil är över två tredjedelar.
En överföring av 8 procent av bilresor till kollektivresor skulle innebära en fördubbling av
kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken svarar för 17 procent av antalet personkilometrar eftersom
den genomsnittliga längden på resorna för kollektivtrafiken är större än bilresorna. I de större
städerna står bilen för en mindre andel av resorna, framförallt bland yngre.
70 procent av arbetsresorna görs med bil och motsvarande för kollektivtrafiken är 6 procent.
Resor till och från arbete/studier, eller tjänsteresor utgör knappt hälften av vardagsresorna.
Inköpsresor, samt resor till olika fritidsaktiviteter står för vardera runt en femtedel av resorna.
Vid inköpsresor används till största del bilen som medan kollektivtrafiken används vid resor
till skola/studier.
Resor till fritidsaktiviteter motsvarar totalt 185 000 resor och det gäller ungefär 25 procent av
invånare. På helger är det 35 procent eller 301 000 resor. Fritidsresorna i regionerna görs oftast med bil. Kvinnor samåker i högre grad än män och även yngre samåker i högre utsträckning än andra åldrar samt använder sig mer av cykel eller gång. Under vardagarna syns det en
tydlig topp på antalet fritidsresor vid 18-tiden.
Pensionärernas resvanor skiljer sig från andra grupper. Det finns inga tydliga toppar när
denna grupp reser, utan istället är det spritt från 10-tiden på morgonen till 16-tiden på kvällen. Endast 2 procent av resorna görs med kollektivtrafik. Bilen är det färdmedel som dominerar.
Antalet resor och andelen invånare som reser skiljer beroende på var i regionen man bor. Är
man bosatt i de större städerna reser man mer frekvent än om man bor på mindre orter eller
landsbygd. I de större städerna är det också en större andel som använder kollektivtrafik och
cykel som färdmedel. Andelen bilresor är som störst för boende på landsbygden och i mindre
orter. Viljan (möjligheten) att ändra sitt färdsätt mot att använda bil i mindre utsträckning är
som lägst här.
Det finns ett starkt samband mellan tillgången till bra kollektivtrafik och viljan att resa mindre
med bil. Kvinnor, yngre och högutbildade har en större vilja att förändra sitt resesätt och åker
i större utsträckning mer kollektivtrafik jämfört med andra grupper. En stor andel av bilisterna har inte någon vilja att dra ner på sin bilanvändning men var tionde person har redan
provat eller har tankar kring att använda sig av ett annat färdmedel än bilen. Ytterligare 17 %
av bilisterna har som ambition att minska sitt bilresande men vet ej hur eller när detta ska ske.
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5 Regionala utgångspunkter
Här har de viktigaste styrande dokumenten för upprättandet av länstransportplanen ställts samman. I
kapitlet presenteras essensen med koppling till infrastruktur från Regionala utvecklingsstrategin
Gröna Kronoberg 2025, föregående länstransportplan och trafikförsörjningsprogram.

5.1 Regional utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg 2025”
Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs regionala utvecklingsstrategi vilken är vägledande för arbetet
med hållbar regional utveckling. Strategin är övergripande och beskriver hur det ska vara att leva i
Kronoberg 2025. Målbilden är Gröna Kronoberg - Öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Strategin antogs av regionfullmäktige 11 juni 2015. För att driva arbetet med att förverkliga Gröna Kronoberg, som beskriver hur det är att leva, bo och verka i Kronoberg 2025, har två målområden brutits ut
som beskriver utmaningar, mål och prioriteringar.
De två målområdena är:
 Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer
 Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga
Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer, handlar om platsen Kronoberg. Kronobergs
attraktivitet är central för att människor ska välja att bosätta sig här, stanna kvar eller återvända. Vi
behöver aktivt arbeta med samhällsplanering och arbeta med att utveckla livsmiljöer där alla invånare
kan hitta sin plats och känna sig välkomna och delaktiga.
Mål 2025
 Befolkningen ska öka. Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i länet överstiga medianen
för riket.
 En god socioekonomisk utveckling. År 2025 ska medianinkomsten i Kronobergs län överstiga
riksgenomsnittet.
 En god hälsa hos befolkningen. År 2025 ska den självskattade hälsan hos flickor och pojkar,
kvinnor och män i Kronobergs län vara högre än riksgenomsnittet.
 Klimatpåverkan ska minska. Mellan 1990-2025 ska minskningen av klimatpåverkande utsläpp i
länet vara den största i riket.
Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga, handlar om vad invånarna i
Kronobergs län ska leva och växa av. Konkurrensen är hård idag och förändringstakten blir allt
högre. Förändringarna innebär stora omställningar och det finns risk att arbetslöshet och sociala klyftor uppstår samt att hälsan blir allt mer ojämlik. Därför är det viktigt att vi hittar hållbara sätt för regionen och människorna här att utvecklas och förnyas. Vi vill växa av en cirkulär ekonomi. Det handlar om att avfall inte ska existera utan ses som en råvara och att människor ses som regionens främsta
resurser, som får chans att utvecklas, må bra och bidra till sin egen och regionens utveckling genom
hela livet.
Mål 2025
 Produktiviteten ska öka. Mellan 2014–2025 ska BRP/Sysselsatt i Kronobergs län öka mer än i
riket.
 Balanserad tillväxt – fler arbeten. Mellan 2014-2025 ska den sysselsatta dagbefolkningen i länet
öka mer än medianen för riket.
 Förbättrad matchning – fler i arbete. År 2025 ska sysselsättningsgraden för kvinnor och män i
länet uppgå till minst 80 procent.
 Ökad förnyelseförmåga. År 2025 ska länet ligga över medianen sett till antal arbetsställen med
minst 1 sysselsatt per 1000 invånare.
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Ett ökat humankapital. Andelen kvinnor och män med minst en gymnasial utbildning ska överstiga riksgenomsnittet. Ohälsotalet hos kvinnor och män i Kronobergs län ska understiga riksgenomsnittet.
På väg mot ett plusenergilän. 80 procent av den totala energianvändningen i Kronobergs län
kommer 2025 från förnybara källor

Prioriteringar i Gröna Kronoberg 2025
För att nå de uppsatta målen har prioriteringar pekats ut, som beskriver vad som behöver göras för
att bemöta utmaningar inom området. De fyra prioriteringarna är:
1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra
2. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga
3. Utveckla diversifiering och innovationsförmåga
4. Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa
För länstransportplanen finns det kopplingar till de båda målområdena samt till samtliga prioriteringar. Det är dock i Gröna Kronoberg 2025 särskilt utpekat att infrastrukturen i första hand ska
stödja prioritering 1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra.
Området handlar om planera samhället med en helhetssyn för att systemoptimera och få hållbara lösningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad som kan stärka tillväxten och tillgängligheten i hela regionen. För att vara en attraktiv region behöver Kronoberg dessutom utveckla boende- och livsmiljöer som människor finner attraktiva. Prioriteringen syftar till att platser, orter, städer och regioner arbetar mer strategiskt utifrån ett komplementärt synsätt för att komplettera och dra
nytta av varandras kvalitéer.
Samhällsutmaningarna kan dock inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samhandling
mellan olika aktörer och intressenter Det innebär att föra samtal och påvisa, om nuläge och mål, samt
att skapa samsyn om vad som bör göras och hur. Inom prioritetsområde 1 har följande samhandlingsområden pekats ut:
 Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.
 Samarbeta över organisationsgränserna kring gemensamma policyer och förvaltning.
 Samordna fysisk planering och hållbar tillväxt på regional och kommunal nivå, mellankommunalt och mellanregionalt.
 Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrumstäder inom ett
rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.
 Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre arbetsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.
 Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.
 Främja förnyelsebara fordonsbränslen inom vägtransporter.
 Stärk tillgången till bredband och service på landsbygden.
Infrastruktur och länstransportplanen har också en koppling till och kan bidra till uppfyllelse av prioritetsområde 2, Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga. Framförallt när
det handlar om den fysiska trafikmiljön i länets orter. Området handlar om att utveckla öppna och
hållbara livsmiljöer för alla - flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund. Dels handlar det
om människor som bor här och vad som får dem att trivas och dels handlar det om att attrahera
kompetenser, besökare och inflyttare. För att nå dit vi vill så behöver alla vara med i förändringsarbetet. Prioriteringen syftar till att arbeta mer strategiskt med värdskap och inkludering.
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Även inom detta område behövs samhandling och ett gemensamt arbete mellan olika aktörer och intressenter. Inom prioritetsområde 2 har följande samhandlingsområden pekats ut:
 Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvaliteter.
 Utveckla värdskapet lokalt och regionalt.
 Utveckla strategier för inflyttning som riktar sig till kvinnor och män i olika livsstadier.
 Utveckla förutsättningarna för delaktighet i politiska beslutsprocesser för människor oavsett
kön, ålder och bakgrund.
 Utforska metoder för entreprenöriell samverkan lokalt för att inkludera kvinnor och män, företag och organisationer i arbete med nya servicelösningar.
 Utveckla förutsättningarna för civila samhällets aktörer att delta i planering och genomförande av lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
 Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och evenemang.
 Stärk dialogen mellan regionen och kommunerna kring folkhälsa.
 Öka kunskapen om barns och ungas livsvillkor i regionen.
Vägledning för prioritering av Länstransportplanen
För att tydliggöra effekten av olika prioriteringar i länstransportplanen har en enklare analys av effekterna på de uppsatta målen i Gröna Kronoberg 2025 genomförts. Analysen utgår från en satsning/prioritering på fyra trafikslag. Trafikslagen som valts är cykel, kollektivtrafik, järnväg samt väg.
Åtgärder som krävs är alltså cykelvägsutbyggnad, utbyggnad av hållplatser och pendelparkeringar
mm, ökad samfinansiering till nationell plan samt trafiksäkerhetsåtgärder. Analysen ger bara en generell bild och inga bakomliggande kriterier finns. Den visar dock på att oavsett vilket av de fyra transportslagen som prioriteras så är bedömningen att det kommer att bidra till att målen uppfylls eller har
bedömts vara neutral i måluppfyllelsen. Enda undantaget är satsning på väg vilket med dagens fordonsflotta inte kommer att bidra till måluppfyllelse.
Cykel
K-trafik
Järnväg
Väg
Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Befolkningen ska öka
God socioekonomisk utveckling
God hälsa hos befolkningen
Klimatpåverkan ska minska

Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga
Produktiviteten skall öka
Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen
Förbättrad matchning – fler i arbete
Ökad förnyelseförmåga
Ett ökat humankapital
På väg mot plusenergiregion
En satsning på transportslagets effekt på de regionala målen

Bidrar

Neutral

Bidrar inte

Figur: Enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg om infrastruktursatsningar sker på cykel, kollektivtrafik,
järnväg och väg.
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5.2 Länstransportplan 2014-2025

Att genomföra infrastrukturprojekt är oftast processer som sträcker sig över flera år.
En åtgärd kan därför återkomma i flera länstransportplaner innan den blir genomförd. När en åtgärd som har blivit utpekad i en plan återkommer i en senare plan
brukar man benämna den som ”låsning i planen”. En låsning kan också uppstå genom att som en utblick i den årliga infrastruktur verksamhetsplanen peka ut ett
objekt. Vart fjärde år ges möjligheter att ompröva och göra justeringar i planen.
Även om länsplaneupprättaren har rätt att göra helt nya utpekande är det ytterst
olämpligt och kan innebära att nerlagt arbete och investeringar kan gå förlorade. Den
nu gällande länstransportplanen antogs av Regionförbundet södra Smålands fullmäktige 13
december 2013.
Utpekade åtgärdsvalsstudier
För en konstaterad brist i infrastrukturen inleds planeringen med att en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, ska
genomföras. Genom studien prövas möjliga lösningar och grov kostnadsuppskattning. Att en åtgärdsvalsstudie genomförs innebär inte mad automatik att objektet tas upp i kommande plan.
 Rv 23 Marklanda Räppe
 Lv 834 i Hovmantorp
 Lv 126 Förbi Alvesta

Södra länken
Låsningar större infrastruktur åtgärder
 Rv 23 Huseby - Marklanda
 Rv 23 Älmhult – Ljungstorp (inkl. Förbi Älmhult)

Mötesspår Skruv (samfinansiering till NP)
Låsningar mindre infrastrukturåtgärder
Väg



LV 120 Haganäsleden återställande Norra Esplanaden i av Älmhult
Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3

Cykel
 Lv 555 Mjälen – Ljungby
 Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3

5.3 Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2025

Region Kronoberg antog i december 2015 ett nytt Trafikförsörjningsprogram för länet.
Programmet har en strategisk ansats med syfte att lägga en långsiktig struktur för hur
länets kollektivtrafik ska utvecklas. Programmet sträcker sig fram till år 2025 och innehåller 7 mål som ska följas upp genom 23 indikatorer. En helt avgörande faktor
för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och för att nya resenärer ska vilja använda kollektivtrafiken är att det finns en fungerande och ändamålsenlig infrastruktur. Det är därför av yttersta vikt att både länstransportplanen och nationell
transportinfrastrukturplan ger förutsättningar för att kollektivtrafiken i Kronoberg ska kunna utvecklas i linje med de uppsatta målen.
Fyra områden har identifierats som särskilt intressanta och viktiga, där infrastrukturen
verkligen kan bidra till kollektivtrafikens utveckling. Dessa områden beskrivs nedan.
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Järnvägen
Järnvägen ska vara robust och pålitlig och möjliggöra snabba resor inom länet och också till angränsande län och för fjärrtrafik. Det är därför av stor vikt att befintlig anläggning underhålls på ett sätt så
trafikstörningar kan minimeras och punktlighet säkerställs. Järnvägsanläggningen behöver också bygggas ut för att kunna ta emot fler tåg och resenärer i framtiden.
Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet:
Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region.
Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt
Indikatorer
 Resmöjligheterna till och från grannregionernas huvudorter och i andra starka interregionala
relationer ska bli fler.
 Restiderna till grannregionerna huvudorter ska minska.
 Punktligheten i trafiken ska öka
 Andel inställda turer ska minska
Hållplatser
Hållplatser med fler än 4000 påstigande per år ska rustas upp och byggas om så att de uppfyller krav
på full tillgänglighet för samtliga resenärer. Detta gäller både hållplatser på statligt vägnät och kommunalt vägnät. Det rör sig om ca 230 hållplatslägen som finns utspridda i länets samtliga kommuner.
Vilka dessa är finns beskrivet i hållplatshandboken. Förutom ombyggnation av befintliga hållplatser är
det av högsta vikt att Trafikverket och kommunerna tar hand och underhåller länets hållplatser på ett
bra sätt. Fräscha, hela och rena hållplatser och väderskydd är viktiga faktorer för att kunna locka fler
resenärer till att resa kollektivt.
Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet:
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda
Indikatorer
 Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000 påstigande
per år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt hållplatshandbokens prioriteringar.
 Bytespunkter i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska åtgärdas enligt hållplatshandbokens prioriteringar.
Bussgator och kollektivtrafikkörfält
Att bussen får eget utrymme i form av egna körfält är ett smart sätt att minska restiderna och öka kollektivtrafikens attraktivitet. Detta är främst aktuellt på vägavsnitt där trängsel uppstår, vilket det gör i
de större tätorterna. Denna typ av åtgärder gynnar både stadsbusstrafiken och regionbusstrafik. Länets kommuner kan söka medel genom Länstransportplanen för denna typ av åtgärder. En annan
möjlig finansieringsväg för denna typ av åtgärder är genom stadsmiljöavtal. Denna finansieringsmöjlighet är föreslagen som en del kommande nationell planen.
Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet:
Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region.
Indikatorer:
 Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil mellan kommunernas centralorter och Växjö
samt i övriga viktiga relationer ska minska.
 Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska.
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Kollektivtrafik och cykel
Trafikförsörjningsprogrammet pekar tydligt ut cykel som en viktig faktor för att även öka kollektivtrafikresandet. Det handlar om att resenärer ska kunna cykla till hållplatser/stationer/terminaler och
kunna parkera sin cykel på ett tryggt och säkert sätt. Därför behövs cykelparkeringsplatser, helst med
tak, anordnas vid de större hållplatserna i länet. Detta är kommunernas ansvar, både där kommunen
och staten är väghållare. För denna typ av åtgärd kan medel sökas i Länstransportplanen.
Gjorda satsningar
Under våren 2016 gjordes tre större nationella satsningar som påverkar kollektivtrafikutvecklingen i
länet. Dels gjordes en tillgänglighetssatsning, där Kronoberg fick 17 miljoner kronor för att förbättra
tillgängligheten till hållplatserna men också på hållplatserna i form av högt kantstöd, kontrastmarkeringar etc. Dels gjordes en landsbygdsatsning, där hållplatser på landsbygden ska rustas upp. För detta
fick Kronoberg 27 miljoner kronor. Båda dessa satsningar omfattar endast hållplatser utmed statlig
väg och det är Trafikverket som har blivit tilldelad dessa medel. Väderskydd är dock alltid kommunernas ansvar, både där kommunen och staten är väghållare.
Slutligen fick Växjö kommun, Alvesta kommun, Ljungby kommun och Region Kronoberg ta del av
statliga medel genom stadsmiljöavtalet i syfte att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur och stärka
sambanden mellan kollektivtrafik och fysisk planering. Satsningen omfattar 60,25 miljoner kronor,
vara hälften kommer från staten och hälften från kommunerna. Åtgärderna ska vara genomförda senast under 2018.
Summa satsningar kollektivtrafik 2016-2020
Statsmiljöavtal
30,12 miljoner kronor, (Kommunerna bidrar med lika mycket)
Tillgänglighetssatsning
17 miljoner kronor
Landsbygdsatsning
27 miljoner kronor
Summa
74,12 miljoner kronor
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6 Regionala förutsättningar och ambitioner
I kapitlet ges beskrivning av specifika förutsättningar för Region Kronobergs samt ambition och ställningstagande. Kapitlet ger också en motivering till de prioriteringar som läggs fast i denna länstransportplan 2018-2029.

6.1 Regionförstoring- och förstärkning

Kronobergs län har glesa strukturer och benämns ofta som en glesbygd. Sett till folkmängden, det
fjärde minsta i riket och tillsammans med Kalmar, är Kronoberg det glesaste länet i södra Sverige.
Samtidigt är kopplingen mellan olika orter i Kronobergs län, och till orter utanför länet, stark. Länet
genomkorsas av en stambana, en europaväg och flertalet riksvägar, och beroende på var i länet man
befinner sig finns flera Sydsvenska större regionala centrumstäder – Malmö, Lund, Helsingborg,
Karlskrona, Kalmar, Halmstad och Jönköping – inom en rimlig pendlingstid. Kronoberg har en tydlig
stråkstruktur där 87 procent av människor bor utmed stråken och 91 procent arbetar i stråken. Kronoberg kan mer benämnas som en stråkbygd. I stråken ligger också de 11 stationsorterna som underlättar förbindelsen mellan orter både i och utanför länet.

Figur: Glesbygden Kronoberg
8 kommuner, 51 tätorter, 22 inv/km2

Figur:
Tätorter
i Kronoberg
Figur:
Stråkbygden
Kronoberg

För att nå en balanserad utveckling i hela länet i enligt med Gröna Kronobergs första prioritering (Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra), finns det skäl att främja
regionförstoring och regionförstärkning, Givet den ökade koncentreringen till städer har diskussionen
kommit att handla om hur vi i framtiden kan främja en hållbar utveckling både i större och mindre
orter. Ett svar är en ökad rörlighet, en regionförstoring, där orter drar nytta av varandra. Men det
handlar också om att skapa attraktiva orter, platser och verksamheter, det vill säga att bidra till täta
dynamiska miljöer vilka fungerar som magneter och därigenom drar till sig kunskap, kapital/näringsliv, och kreativa individer vilket bidrar till en förstärkning av regionen, så kallad regionförstärkning.
Vilket ligger i linje med Gröna Kronobergs andra prioritering om att utveckla miljöer där människor
känner sig välkomna och delaktiga.
För att uppnå en långsiktigt hållbar regionförstoring och regionförstärkning måste det finnas en klar
koppling mellan infrastrukturåtgärder, investeringar och trafikering. Det är angeläget att skapa förutsättningar för lokalt och regionalt anpassade trafik- och transportlösningar med intermodalitet, det vill
säga byte från ett trafik- och transportslag till ett annat. Näringslivets utveckling och tillgången till service är de kanske enskilt viktigaste faktorerna för att åstadkomma en vidgad geografi för invånarna i
en region. Tillväxten hos företagen i regionen är beroende av snabba och bekväma personresor, men
också tillförlitliga och effektiva transporter av gods. För att uppnå detta och säkerställa både bekväma
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och säkra person- och godstransporter, uppnå regionförstoring till fördel för arbetsmarknadsförstoring samt för att säkerställa näringslivets behov av arbetskraft, krävs infrastruktursatsningar i stråk.
Dessa stråks betydelse stärks än mer när man jämför dem med länets pendlingsstruktur som även de
utgör de ”tunga” pendlingsstråken i Kronobergs län.
Pendlingen skiljer sig dock avsevärt mellan olika kommuner, vilket inte är oväntat eftersom kommunerna skiljer sig åt vad gäller förutsättningar och storlek. Växjö har den största inpendlingen, vilket
enkelt förklaras med att det är länets största ort och region- centra. Hit pendlar den större delen av de
övriga kommunernas pendlare. Samtidigt har Växjö kommun också den högsta utpendlingen. Älmhult har högre inpendling än utpendling, vilket beror på att IKEA är en stor och attraktiv arbetsgivare. Alvesta har både stor in- och utpendling, vilket kan bero på ortens närhet till Växjö, dit 2600
personer pendlar. Markaryd och Älmhult har en högre in- och utpendling mot Skåne och Halland
medan Tingsryd har en större pendling till och från Blekinge.

Om andelen av de sysselsatta
som pendlar ut till annan
kommun för att arbeta överstiger 20 % upphör man som
centrum för en arbetsmarknadsregion och inryms under
en annan. I Kronobergs län
finns Älmhult, Ljungby och
Växjös arbetsmarknadsregion. Även pendlingen delas
upp utifrån kön så ser förhållandet likadant ut – även om
en lägre andel kvinnor pendlar, med undantag av Markaryd där fler kvinnor än män
pendlar ut från kommunen
Karta över pendlingstrafik i Kronobergs län 2015
Utpendlare över
kommungräns
0760 Uppvidinge
0761 Lessebo
0763 Tingsryd
0764 Alvesta
0765 Älmhult
0767 Markaryd
0780 Växjö
0781 Ljungby
Totalt

Män

Män och
kvinnor

Kvinnor
26 %
51 %
30 %
44 %
19 %
23 %
19 %
17 %
24 %

24 %
44 %
28 %
43 %
15 %
25 %
13 %
14 %
19 %

25 %
48 %
29 %
43 %
17 %
24 %
16 %
16 %
22 %

Differens
kvinnor
och män
1,5 %
7,6 %
2,5 %
0,9 %
3,9 %
-2,0%
5,9 %
3,5 %
4,3 %

Figur: Andel av kvinnor/män av de sysselsatta som pendlar över kommungräns Rödmarkerade är orter där utpendlingen är mer än 20 procent. Under 20 procent klassas orten som egen arbetsmarknadsregion.
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6.2 Bostadsplanering och kopplingen till infrastruktur

Utvecklingen av bebyggelsestrukturen spelar långsiktigt mycket stor roll för möjligheterna att utveckla
transportsystemet i linje med de transportpolitiska målen. Ett effektivt transportsystem är en förutsättning för att nå generella samhällsmål som regional utveckling och hållbar tillväxt. Om inte tillgängligheten i transportsystemet utvecklas i takt med regionens tillväxt riskerar förutsättningarna för bostadsbyggande och näringslivsutveckling att försämras, likväl som lokalisering av bebyggelse har stor
betydelse för tillgänglighet och effektivitet i transportsystemet. Bra kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur behövs för att attraktiva samhällen ska kunna utvecklas. Det handlar om god
tillgänglighet till arbetsmarknad, service, fritidsaktiviteter, kultur och naturupplevelser etc.
Transportpolitiska effekter på bostäder
Enligt regeringens direktiv ska länsplaneupprättarna förutom att beskriva effekterna av föreslagna åtgärder på de transportpolitiska målen också väga in vilka effekter föreslagna åtgärder väntas ge på förutsättningarna för bostadsbyggandet. Det handlar om att beskriva hur många ytterligare bostäder som
åtgärderna bedöms skapa förutsättningar för, i vilket planeringsskede de befinner sig, när de beräknas
vara färdigställda och vilken typ av bebyggelse det rör sig om. Enligt regeringens direktiv ska planupprättarna utgå från Boverkets modell för att bedöma bostadsbyggnadsbehovet och det skall ske i dialog
med berörda kommuner.
Boverket ansvarar för analyser av bostadsmarknaden och gör därför olika typer av prognoser och bedömningar av bostadsmarknadsläget. Däribland gör Boverket långsiktiga bedömningar av behovet av
nya bostäder. Boverkets modell utgår från data som relateras till 60 stycken FA-regioner. Kommunerna i Kronbergs län delas in i tre olika FA regioner; FA-region 9: Älmhults och Osby, FA-region
10: Ljungby och Markaryd, FA-region 11: Uppvidinge-, Lessebo-, Tingsryd-, Alvesta- och Växjö. Det
totala bostadsbehovet utifrån Boverkets modell för de tre FA-regionerna beräknades 2015 till omkring 6800 bostäder på tio år, vilket blir ca 600-700 bostäder per år. Uträkningen baseras på statistik
från 2011 och överensstämmer inte helt med dagens befolkningsutveckling i länet. Sedan 2015 har det
skett en hög befolkningstillväxt i hela länet. Boverket har emellertid reviderat denna byggbehovsprognos och en uppräkning har skett, men det är enbart för riket som helhet. Det finns i dag ingen metod för hur dessa siffror ska brytas ned på lokal nivå.
Bostadsplanering i Kronoberg
Underlag till slutsatser i denna plan gällande kopplingar mellan föreslagna åtgärder och bostadsbyggande baseras på dialog som skett med respektive kommun, den årliga bostadsmarkandsanalys som
sammanställs av Länsstyrelsen Kronoberg, Boverkets bostadsmarknadsenkät, samt kommunernas bostadsförsörjningsprogram. I samtliga fall framgår att länets åtta kommuner bedömer att det råder underskott av bostäder i kommunerna som helhet. I centrumorterna är bostadsbehovet dock som störst,
men hälften av kommunerna säger också i bostadsmarknadsenkäten att det råder underskott av bostäder även i kommunens övriga delar. Förväntat bostadsbyggande i länet under 2017 beräknas till omkring 2 200 bostäder totalt, vilket är en siffra som också gäller för 2018. I tabell nedan återfinns en
sammanställning från respektive kommun.
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Tabell: sammanställning från respektive kommun över bostadsplanering
Kommun
Alvesta

Befolkningstillväxt antal/år
(1)
78

Lessebo

260

Ljungby

116

Markaryd

230

-

-

Tingsryd

62

-

-

Uppvidinge

97

-

-

1 138

5 000

260

1 000-1 500

6 000 (presentation: Stadsutveckling Växjö,
170505)
1 400

Växjö

Älmhult

Byggbehovsprognos 10 år
(2)
850-950

Pågående planer 2025 (3)
450-550

630

650

860

Övrigt
Merparten av bostäder planeras till Alvesta tätort.
Kraftig befolkningsutveckling de senaste åren, samtidigt som bostadsbyggande ökat marginellt. Utmaning då personer inte kan få en bostad, och kommunen inte kan växa.
För nuvarande finns ett behov av bostäder i tätorten, vilket påtalas av näringslivet som har svår att
finna bostäder för sina anställda.
Mindre orter i god balans.
Obalans på bostadsmarknaden. Underskott på bostäder för ungdomar och nyanlända och ett överskott när det gäller bostäder för äldre i särskilt boende.
Växjö ska fortsätta ligga i topp när det gäller nybyggnation per 1000 invånare. Till och med 2018
ska minst 3000 nya bostäder byggas.
Kommunen ska ha ständig planberedskap på 500
bostadsenheter.

(1). Källa: Befolkningsutveckling i Kronobergs län 2015
(2). Källa: Bostadsförsörjningsprogram, bostadsenkät Boverket
(3). Källa: Bostadsförsörjningsprogram, bostadsenkät Boverket, dialog kommuner

6.3 Trafiksäkerhet

Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Det
är ett förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen fastslås att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i
Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet. Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra
olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag
och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen
accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. Sedan Nollvisionen
etablerats i Sverige har antalet dödade i vägtrafiken minskat, men under de senaste åren har utvecklingen planat ut.
Sedan 1997 då Nollvisionen lanserades har mycket hänt. Cirkulationsplatser, mitträcken, alkolås och
trafiksäkerhetskameror är några av de innovationer som höjt säkerheten på de svenska vägarna. Insatserna har gett resultat. När nollvisionen antogs var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per
år; och år 2016 var antalet omkomna 270. Utvecklingen mot Nollvisionen går dock inte lika snabbt
som tidigare; vi har nått en platå. Nya utmaningar har uppstått, bland annat beroende på högre hastigheter på vägarna.
Den 1 september 2016 fattade regeringen beslut om en nystart för Nollvisionen. Regeringen presenterade ett inriktningsdokument som tydliggör regeringens inriktningar för svensk trafiksäkerhetspolitik.
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Regeringen börjar arbetet med att presentera tre regeringsuppdrag som ska förbättra förutsättningarna för en god utveckling av trafiksäkerheten. Vid sidan av visionen är det viktigt med mer konkreta
mål som vägleder arbetet rätt. Trafikanalys har därför fått i uppdrag att se över och föreslå nya transportpolitiska preciseringar på trafiksäkerhetsområdet. För vägtrafik ingår att ge förslag på nytt etappmål för arbetet efter 2020.
Vägtrafikolyckor i Kronobergs län 2016
Trafikanalys sammanställer årlig statistik över vägtrafikskador per län. Utfallet för Kronobergs län
2016 var följande:
 7 personer dödades
 46 personer skadades svårt
 374 personer skadades lindrigt
Det finns en osäkerhet kring uppgiften om antalet lindrigt skadade eftersom inte alla olyckor blir
kända av polis och sjukvård. I kartbilden nedan visas polisrapporterade trafikolyckor som resulterar i
dödade och svårt skadade i Kronobergs län från 2012 fram till idag (oktober 2017). I kartbilden finns
inte lindrigt skadade upptagna.

Karta över olyckor i Kronobergs län 2012 – 2017 (så långt redovisning finns för 2017).
Trafiksäkerhetsåtgärder i Kronoberg
Nedan presenteras de vanligaste åtgärderna som har eller kan genomföras som mindre åtgärd efter
utpekande i länstransportplanen.
Mötesseparering
I mitten av 1990-talet lanserades vägtypen med mittseparering eller så kallad 2+1-väg, som ett kostnadseffektivt sätt att minska mötesolyckorna utan att bygga om till motorväg. Sedan dess har många
vägar i landet mötesseparerats med hjälp av vajerräcke i mitten. Även i Kronoberg har många vägar
fått mittseparering. Enligt, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ger denna vägtyp en reduktion av dödligheten med 80 procent och av svårt skadade med 55 procent. Det finns dock en del
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kritik eftersom denna vägtyp inte nödvändigtvis är klassad som motorväg eller motortrafikled, vilket
innebär att oskyddade trafikanter får färdas på vägen. Detta kan medföra problem och olycksrisker då
vägbanan ofta är smalare än före ombyggnaden.
Sidoområdesåtgärder
När det gäller sidoområdesåtgärder i form av rensning av vägområdet från sten och stubbar eller att
sätta upp längsgående fångsträcken på risksträckor, genomförs de normalt i samband med andra vägbyggnadsåtgärder på vägen. I vissa fall kan sidoområdesåtgärder vidtas som egen åtgärd. Detta är ett
viktigt åtgärdsområde för länet då den vanligaste dödsolyckan i Kronobergs län är en singelolycka där
bilen hamnar vid sidan av vägen och krockar med något fast föremål såsom en sten eller ett träd. Sidoområdesåtgärder kan ofta genomföras utan att en föregående vägplan upprättas.
Korsningsåtgärder
Höjd säkerhetsstandard i korsningar är ett prioriterat åtgärdsområde inom trafiksäkerhetsområdet. Åtgärderna kan till exempel bestå av passager för vissa trafikantkategorier, kanaliseringar, öglor, cirkulations- eller trafikplatser. Åtgärdsbehovet baseras på riskanalyser. Under senare år har åtgärder i korsningar framförallt samordnats i samband med utbyggnad av mitträcken.
Tätorter
I denna kategori ingår så kallade tätortsåtgärder, vilket innebär mer eller mindre omfattande förändringar av statliga vägar som passerar genom tätorter. Åtgärderna innebär oftast att vägen bättre anpassas funktionellt och miljömässigt till tätortsförhållanden genom till exempel utbyggnad av stråk för
oskyddade trafikanter, att vägen smalnas av och säkras för lägre hastighet eller att vägen ges en anpassad standard i samband med ett förändrat väghållningsansvar.
Rastplatser
Trafikverkets ambition är att rastplatser skall återfinnas var 40-80:e minut. För riksväg 23 finns rastplatser vid Osby (Lars Dufva) och vid sjön Innaren norr om Växjö. Behov finns av en rastplats däremellan, till exempel vid Huseby. Behov av rastplatser finns också norr om Innaren för väg 23 där
nästa rastplats vid färd norrut är vid Vimmerby. Längs väg 37 mot Oskarshamn finns det inte någon
ytterligare rastplats.

6.4 De ”smala” vägarna viktiga för Kronoberg
Även om de större orterna i länet fyller en viktig funktion sett till service och arbeten utgör landsbygden en stor del av Kronobergs län – drygt var femte invånare bor utanför en tätort. För att ta tillvara
på landsbygdens potential är det viktigt att det i närliggande orter finns ett visst serviceutbud i form
av dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och offentliga verksamheter. Att upprätthålla god offentlig
och kommersiell service samt ändamålsenlig infrastruktur i ett stort och glest län likt Kronoberg ställer höga krav på planeringen och insatser.
En god väghållning behövs både för framkomlighet och tillgänglighet men också ur trafiksäkerhetssynpunkt. Även ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att sköta det lågtrafikerade vägnätet genom
en effektiv drift- och underhållsplanering. Eftersläpande underhåll medför högre kostnader i framtiden och olägenheter för trafikanterna. Ett eftersatt vägnät ger försämrad tillgänglighet vilket hämmar
vägnätets funktion för boende och förvärvsarbetande. Det mindre vägnätet är också av stor vikt för
näringslivets transporter och då särskilt skogs- och lantbrukstransporter. En avgörande fråga för
dessa transporter är att vägen har tillräcklig bärighet för tunga transporter. För att upprätthålla bärigheten finns ett särskilt bärighetsanslag finansierad inom nationell plan som används till att upprätthålla god bärighet på delar av det mindre vägnätet - ett särskilt utpekat näringslivsvägnät.
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Då vägnätet är lågtrafikerat kan det vara svårt att utifrån sedvanliga kalkyler över kostnader och nyttor
prioritera drift- och underhållssatsningar eller standardhöjningar såsom breddning relativt andra angelägna satsningar i samhället.
För att möta behovet av åtgärder på det lågtrafikerade och framförallt smala vägnätet har det sedan
Länstransportplanen 2004-2015 funnits en finansieringsmetod där de nationella bärighetsmedlen har
kunnat samverka med medel från länstransportplanen. Av bärighetsmedel har under senare år medel i
storleksordningen 30-40 miljoner kronor per år tilldelats Kronobergs län. Standardhöjning i form av
vägbreddning skall finansieras med medel från länstransportplanen. Samordningsvinsterna är i många
fall stora, om breddning sker i samband med bärighetsförstärkning i de fall breddning är aktuell. Generellt har en kombinerad bärighetsförstärkning och breddning av aktuella vägar direkt bäring på näringslivets tillgänglighet och därigenom den lokala utvecklingen och indirekt landsbygdsboendets möjligheter till goda arbetspendlingsförbindelser. Mellan nationell och regional plan är synergin påtaglig
och därigenom effektiviteten av skattemedel.
En följd av detta arbetssätt är att tidpunkten för genomförandet av de breddningsåtgärder som ur ett
regionalt perspektiv prioriteras måste anpassas till när behov av bärighetsåtgärder föreligger och medel för bärighetsförstärkning finns tillgängliga. Eventuella nackdelar med att koppla tidpunkten för
genomförandet till bärighetsbehovet uppvägs av
att det har medfört mycket vägförbättring till
Underlag for prioritering för breddning av smala vägar
en låg kostnad för regionen.
A. Viktiga länsvägar med mycket tung trafik, mer än 100
lastbilar/dygn och en vägbredd kring 6 meter. Möten mellan
tunga fordon är många och marginalerna är mycket små, om
lastbilarna inte skall sänka farten betydligt vid möten.
Breddning bör ske till 7 – 8 m.

Kartläggning av smala vägar
För att kartlägga bristerna på det smala vägnätet i Kronobergs län gav 2014 Regionförbundet södra Småland ett uppdrag till Trafikverket. Inventeringen var ett första steg i en kommande åtgärdsvalsanalys.

B. Mindre länsvägar som är viktiga för näringslivets transporter, cirka 20-50 lastbilar/dygn eller mer och en vägbredd
kring eller mindre än 5,5 m. Möten mellan tunga fordon kan
endast ske vid låg fart om fordon samtidigt kör utanför vägbanan eller vid mötesplatser. Det gäller både lastbil-lastbil
som möte med buss (kollektivtrafiken) Även möte mellan
lastbil och personbil kan vara problem. Breddning bör ske
till 6 - 6,5 m.

Kartläggningen skulle ta sin utgångspunkt i de
kriterier för breddning av smala vägar som arbetades fram som underlag till länstransportplanen 2004-2015, se ruta. Syftet var att få
fram de mest prioriterade vägarna att åtgärda i
respektive grupp samt ge en kostnadsuppskattning.

C. Mindre länsvägar med få lastbilar och problem vid möten. Genomgående breddning bedöms ej som rimlig, men
mötesmöjligheterna bör förbättras med enkla mötesplatser.
Detta bedömer vi på Vägverket att det bör normalt kunna
inrymmas i bärighetsförstärkningen och inte ta något anspråk av länsplanernas utrymme

Från kartläggningen framkom att det statliga
vägnätet i Kronobergs län har en sammanlagd
längd av ca 360 mil. På dessa större vägar går

Gemensamt för grupp A och B ovan är att kombinationen
stor lastbilsandel och "smal väg" även inverkar negativt på
tillgängligheten för arbetspendlingen.

en betydande del av resorna och transporterna
inom länet. Nära 40 % av trafikarbetet som

sker på statlig väg i länet utförs på motorväg,
motortrafikled eller 2+1-väg, som endast utgör 5,7 % av vägnätet. Ytterligare 47 % av trafikarbetet
utförs på de 30 % av vägarna som utgörs av vanlig landsväg bredare än 6,5 meter. Den övervägande
delen av trafikarbetet i länet sker således på det större vägnätet. Cirka 40 % av vägnätet i länet är smalare än 5,6 meter. På dessa smala vägar sker bara ca 4 % av det trafikarbete som sker på länets statliga
vägar.
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Antal vägar i behov av breddning enligt analysen 2014:
 Analysgrupp A 11 vägar.
‐ Väg 120 Göteryd – Älmhult
‐ Väg 120 Älmhult – Häradsbäck
‐ Väg 120 Holmahult – Länsgränsen
‐ Väg 124 Hjälmaryd – Össjö
‐ Väg 124 Tjukö – Liatorp
‐ Väg 126 Fridafors – Ryd
‐ Väg 520 Timsfors – Alandsköp
‐ Väg 707 Alvesta – Gemla
‐ Väg 880 Åby - Borlanda
‐ Väg 897 Stockekvarn - Rottne
 Analysgrupp B: 7 vägar
‐ Väg 530 Nötja – Hamneda
‐ Väg 555 Bolmstad – tanåker
‐ Väg 557 Guddarp – Lagan
‐ Väg 577 Eneborg – Kimmelsbygd
‐ Väg 682 Urshult – Rössmåla
‐ Väg 693 Väghult - Frännafälle
 Analysgrupp C: 6 vägar
‐ Väg 536 Glamshult – Lidhult
‐ Väg 546 Loshult – Odensjö
‐ Väg 555 Tanåker – Sandvik
‐ Väg 564 Torset – Dörarp
‐ Väg 678 Grimslöv – Sjöby
‐ Väg 696 Odenslanda - Rikaby
I analysgrupp A grupp återfinns i huvudsak vägavsnitt som återfinns på de prioriterade vägar/stråk
som går i länet. I denna grupp är åtgärderna ofta förhållandevis omfattande och därmed också kostsamma.
Den erfarenhetsmässiga kostnaden för breddning under normala förhållanden uppgår till 1500-2500
kr per kvadratmeter. Avvikelser från detta riktvärde kan förekomma. Utöver breddnings kostnad tillkommer kostnader för de bärighetsåtgärder på befintlig väg som oftast genomförs i samband med att
vägbreddning utförs. Bärighetsdelen kan i vissa fall utgöra betydande belopp. Med den kostnadsbild
för breddning som redovisas så skulle den sammanlagda kostnaden att bredda de 23 vägar som listats
ovan uppgå till storleksordningen 325-550 miljoner kronor. Eftersom endast en mindre del av länstransportplanens anslag kan användas för breddningsåtgärder krävs en tydlig prioritering bland möjliga objekt.
Prioritering av landsbygdens vägar
I förslag till länstransportplan 2018 – 2029 pekar Region Kronoberg specifikt ut att Trafikverket ska
vidta standardförbättrande åtgärder på de övriga länsvägarna, vilket är vägar med vägnummer 500–
999. Under perioden prioriteras 48 miljoner kronor att avsättas i pott för mindre investeringar till
detta vägnät. Normalt innebär ett utpekande i pott för mindre investeringar att Trafikverket får ansvar
att under planperioden genomföra åtgärder som ligger i linje med utpekandet. I ansvaret ligger bl.a.
att genomföra åtgärdsvalsstudier, ta fram vägplan, projektering etc. samt att i möjligaste mån samordna standardförbättrande åtgärder med bärighet-, tjälsäkring- och beläggningsåtgärder.
Genom särskilt utpekande av Regionala utvecklingsnämnden i april 2017 beslöt nämnden att standardförbättrande åtgärder ska vidtas på väg 941 Grönskåra - Fröseke och att detta ska ske 2018.
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6.5 Bredbandsstrategi
Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen är viktig såväl i tätort som på landsbygd. Oavsett vägnätets struktur och skick på landsbygden så är förhållandet oftast att det är långa avstånd till service och
andra målpunkter i tätorten eller centralorten. Då är möjligheten att kommunicera genom bredband
en tillgång som har särskilt stor betydelse på landsbygden.
Region Kronoberg har en bredbansstrategi antagen av Länsstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden augusti 2016. Målet är att snabba på utbyggnaden, säkerställa robusthet och stärka bredbandet
som en samhällsnyttig resurs.
Kronoberg har en stor utmaning i att etablera god digital infrastruktur. Idag har ca 58 % av länets
hushåll och företag en bredbandsanslutning på minst 100 Mb/s vilket placerar Kronoberg på 18:e
plats av 21 län i landet. Det krävs en hög ambition i utbyggnaden för att nå de Regionala målen på 98
% till utgången av 2020. Målet för Kronoberg är högre satt än den nationella bredbandsstrategin och
dess mål om att 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till
2020.
Kopplingen mellan bredbandsstrategin och länstransportplanen är att tydliggöra behovet och kravet
på nedläggning av så kallade kanalisationsrör vid infrastrukturutbyggnaden av vägar.

6.6 Cykla i gröna Kronoberg

Cykel är ett energisnålt och miljövänligt transportmedel som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa.
För sträckor upp till 5 km är cykeln ofta ett attraktivt transportmedel och med elcykel kan sträckor
upp till 12 – 15 km vara ett alternativ för vardagscyklandet. I regionen är bilberoendet starkt, vilket
har sitt ursprung i befolknings- och boendestruktur i länet. Cykelvägsstrukturen utanför tätorterna är
relativt svag och förutsättningarna för cykling har försämrats på vägar som har byggts om till 2+1eller 1+1-vägar.
För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län genomförde 2016 Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner och Trafikverket en kartläggning av brister, behov och
önskemål av nya cykelvägar. Genom kartläggningen tydliggjordes att det i länet finns ca 150 sträckor
som behöver nya cykelvägar. Kostnaden för att undanröja dessa brister uppskattas till drygt en miljard
kronor. Parallellt med kartläggningen inleddes ett arbete för att ge inriktningen (cykelstrategi) för hur
länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge riktlinjer för prioritering av de 150 cykelvägarna. Utifrån
angivelser i inriktningen har ett 30-tal cykelvägar prioriterats och analyserats (cykelplan). Arbetet med
brister, inriktning och prioritering har samlats under namnet ”Cykla i gröna Kronoberg”.
Cykla i Gröna Kronoberg är uppdelat i två delar:
 Del 1 Inriktningar. I delen beskrivs bakgrund och syfte med att arbeta med cykelvägsutbyggnad i Kronoberg. Det ger också en förklaring till vilka förutsättningar som finns för cykelvägsutbyggnad i länet och nyttan med cykling. I delen tydliggörs också betydelsefulla inriktningar för prioritering, finansiering och utbyggnad.
 Del 2 Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt. Utifrån en kartläggning av kommunernas önskemål och prioriteringar, har ett 30-tal cykelvägsobjekt analyserats utifrån inriktningarna som angavs i del 1.
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”Cykla i gröna Kronoberg” är Region Kronobergs första strategiska dokument som handlar om cykel. Genom dokumentet läggs en grund för inriktningen när det gäller att utveckla cykelvägar, från vardagscyklingen till
cykelleder.
Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. En
ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. I samtliga underlag från regeringen inför infrastrukturplaneringen 2018 –
2029 har cykel särskilt pekats ut samt att Länsplaneupprättare specifikt ska redovisa hur mycket resurser regionerna planera att lägga på
cykelinfrastruktur. Regeringens ambitioner på cykel tydliggörs ytterligare genom att regeringen i april beslutade om en Nationell cykelstrategi i vilken det avsätts 100 miljoner kronor extra för cykelsatsningar under 2016 – 2017.
I den nationella cykelstrategin pekas fem insatsområden ut för det fortsatta arbetet.
• Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen.
• Öka fokus på grupper av cyklister.
• Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur.
• Främja en säker cykeltrafik.
• Utveckla statistik och forskning.
Gjorda satsningar
Förutom satsningar beskrivna ovan så har Växjö och Ljungby kommuner ansökt om och erhållit statliga medel för cykelsatsningar genom stadsmiljöavtal. Totalt har Växjö och Ljungby kommun under
2017 erhållit 12,7 miljoner kronor i bidrag för att bygga ut cykelinfrastruktur. Kommunerna har skjutit till en lika stor del själva.

6.7 Mobility management

Genom planeringsprocessen som gäller från 1 januari 2013 har metoden med bristanalys och åtgärdsvalsstudier fått en central position i arbetet att utveckla infrastrukturen. Det innebär att val av åtgärder för brister ska analyseras och föreslås utifrån fyrstegsprincipen. I regeringens direktiv till planupprättarna pekas specifikt på att nationella planen kan omfatta ”Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt.” Vidare hänvisas till förordningen (1997:263) i vilken det tydligt
framgår att planen får omfatta ”Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur”.
Åtgärder som kan påverka valet av transportefterfrågan brukar samlas under begreppet och metoden
mobility management. Det finns vanligen två möjliga huvudinriktningar för arbetet nämligen mobility management i byggskedet och förebyggande mobility management arbete.
1. Mobility management i byggskedet syftar till att effektivt hantera störningar under byggtiden, att på kort och eventuellt även lång sikt förändra resandet och att säkra arbetsmiljön.
Generellt sett finns störst potential för mobility management i byggskedet för projekt inom
nationell plan. Finansiering av mobility management i byggskedet bör ske genom att medel
säkerställs direkt i investeringsobjekten.
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2. ”Förebyggande” mobility management syftar till att skapa högre och bättre nyttjandegrad
av befintlig infrastruktur, minska ensamåkandet i bil, öka kollektivresandet (väg och järnväg)
och cyklandet på utvalda stråk med potential. Dessa åtgärder kan också med fördel genomföras ”i väntan på” en större investering i infrastrukturen.
Även i förra planomgången pekade regeringen på möjligheten till att genomföra påverkansåtgärder.
Kronoberg, liksom flera andra länsplaneupprättare, avsatte medel i planen för att möjliggöra för påverkansåtgärder. Dock visade det sig att Trafikverket som har ett flertal regelverk att följa inte kan
finansiera sådana åtgärder via länstransportplanens medel. En bedömning är att det under kommande
planperioden kommer att läggas fram en lösning. I Region Kronobergs länstransportplan avsätts 4,5
miljoner kronor till mobility management-åtgärder. Genom detta visar vi på en beredskap. Kommer
ingen förändring till hur medlen får användas och/eller innan lösningen finns, vill Region Kronoberg
prioritera att medlen används till påverkansåtgärder på ett sätt som Trafikverket tillåter, dvs. mobility
management i byggskedet.
Region Kronoberg har erfarenheter
Region Kronoberg har lång erfarenhet av att arbeta med mobility management. Inom ramen för Regionförbundet södra Smålands regionala klimatinvesteringsprogram, KLIMP, startades redan 2004 ett
av landets första regionala mobilitetskontor för att stimulera och arbeta för ett mer hållbart resande.
Som exempel på dagens arbete har inriktningsunderlaget Cykla i gröna Kronoberg tydliga uppmaningar till kommunerna att genomföra mobility management-åtgärder för att stödja och snabbt få effekter av cykelvägsutbyggnaden.
Vidare har Region Kronoberg 2017 beviljats medel genom Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF), om medel till ett treårigt projekt, Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg. Projektet vänder sig till
15-25 större arbetsplatser från länets alla kommuner. Det kommer att arbeta med de flesta av de resor som en arbetsplats genererar; arbetsresor, tjänsteresor, besökares resor samt godstransporter. Syftet med projektet är att denna typ av resor på respektive arbetsplats ska generera mindre koldioxidutsläpp jämfört med idag. Projektet kommer att bidra till Gröna Kronobergs mål om minskad klimatpåverkan inom första prioriteringen, Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra
nytta av varandra. Projektet möter också mål i regionens trafikförsörjningsprogram som handlar om
ökat resande med kollektivtrafik.

6.8 Informationsspridning

I samband med byggnation är det vanligt att informationsmaterial och informationsskyltar tas fram av
Trafikverket. För att stärka den regionala kopplingen till de åtgärder som genomförs med finansiering
via Länstransportplanen ska Region Kronobergs logotyp finnas med. Det ska tydligt framgå att åtgärdens genomförande har skett tack vare prioritering av Region Kronoberg.
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7 Nationella investeringar i Kronobergs län
2018-2029
I den nationella transportplanen, vilken upprättas vart fjärde år av Trafikverket, görs en långsiktig
ekonomisk planering av hur statliga vägar, järnväg, sjöfart och luftfart ska utvecklas. Den nationella
planen är på remiss fram till den 30 november. Regeringen fattar det slutliga beslutet om den nationella planen våren 2018. Parallellt med den Nationella planen pågår Sverigeförhandlingens slutarbete
för att senast vid årsskiftet lämnas över till regeringen. Regeringen ska också fatta beslut om Sverigeförhandlingens förslag våren 2018. Både den nationella planen och Sverigeförhandlingen ger förslag
på utbyggnad av ny stambana.
Den nationella planen och länstransportplanen ska samspela för att utveckla transportsystemet. För
att visa på helheten och samspelet, presenteras nedan kortfattat Region Kronobergs åsikter om den
nationella planen vad gäller namngivna objekt. För mer utförlig presentation av Region Kronobergs
åsikter om nationell plan hänvisas till regionens remissvar på nationell plan.

7.1 Ny stambana

Region Kronoberg är positiv till en utbyggnad och utveckling av järnvägstrafiken både för personoch godstransporter och att samhället ska ta ett stort ansvar för att utveckla den. Vi ser behov och
nytta av att en ny stambana byggs, då dagens höga belastning på järnvägsnätet resulterat i kapacitetsbrist och sårbarhet. Region Kronoberg anser att syftet med ny stambana på ett tydligare sätt måste
bidra till ett sammanknutet Sverige och att alla delar av landet också ska få möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Vi ser med oro på att bygget av stambana enbart utformas som ett projekt med
syfte att stärka kopplingen mellan våra tre storstäder och för att ytterliga stimulera utvecklingen i
dessa regioner. Region Kronoberg är i dagsläget den enda region utmed den nya föreslagna stambanan som inte får en station och därmed kan dra nytta av den utveckling som den nya banan möjliggör. Detta är helt oacceptabelt och både Kronoberg och sydöstra Sverige riskerar hamna efter i utveckling.
För att ny stambana ska bidra till utveckling i hela landet anser Region Kronoberg att följande måste
uppfyllas:
 Stationsort pekas ut i Kronobergs län på föreslagen sträckning
 Finansieringen av ny stambana sker på annat sätt än via anslag
 Kraftfull upprustning och utveckling av anslutande banor och vägar till den nya stambanan
 En snabb utbyggnad av hela systemet
 En utbyggnad för tåg med hög hastighet, 320 km/h
 Omgående påbörja arbetet med delsträckan Hässleholm-Lund
 Anslutning (växel) mellan ny stambana och befintliga banor i Hässleholm, Värnamo och
Tranås

7.2 Övriga förslag i nationell plan

Det förslag till nationell transportplan som Trafikverket presenterat är i stora delar positivt och kommer att bidra till ett sammanknutet Sydsverige. Kronoberg är en av landets största inpendlingsregioner med ett näringsliv som har ett stort behov av att hämta arbetskraft från kringliggande län. Därför är åtgärder även i omkringliggande regioner av stor betydelse för Kronoberg.
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Viktiga åtgärder för Kronoberg som är med i nationell plan
E4 Ljungby–Toftaholm
Markarydsbanan Eldsberga-Hässleholm, kontaktledning (reinvestering)
Södra stambanan Älmhult-Hässleholm, kontaktledning
Skruv, mötesstation (samfinansiering med regional plan)
Spårbyte Älmhult – Olofström (reinvestering)
Rv 25, Sjöatorp–Alvesta V (inkl. trafikplats)
Rv 25, Boasjön–Annerstad
Rv 25, Österleden i Växjö
Ny stambana: två nya spår Lund–Hässleholm.
Ligger i Skåne men har stor betydelse för Kronoberg

Halmstad personbangård

Ligger i Halland men har stor betydelse för Kronoberg

Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet
Ligger i Jönköpings län men har stor betydelse för Kronoberg

Brister i Trafikverkets förslag till nationell plan
Region Kronoberg anser det högst anmärkningsvärt att upprustning av Kust-till-Kustbanan, Alvesta-Växjö för att på sikt få dubbelspår och en bana som kan trafikeras med tåg för 200 km/h inte
inleds under denna planperiod. Första steget måste vara ett partiellt dubbelspår Gemla – Räppe. I
den nationella planen föreslås inga åtgärder på Kust-till-kustbanan förutom ett mötesspår i Skruv som
regionen bidrar till genom samfinansiering mellan länstransportplan och nationell plan. Utöver detta
föreslås en trimningsåtgärd genom en så kallad mellanblockssignal mellan Alvesta-Rydaholm. En välfungerande Kust-till-kustbana är avgörande för att person- och godstransporter ska fungera i södra
Sverige. Banan är inte bara viktigt för transporter inom Kronoberg utan banan knyter med persontrafik samman de sex länen Kronoberg Kalmar, Blekinge, Jönköping, Västra Götaland och Skåne. Den
största bristen återfinns mellan Alvesta-Växjö vilken är en getingmidja och är en av de hårdast belastade enkelspåriga bandelarna i Sverige.
I Trafikverkets förslag till nationell plan återfinns spårbyte på Älmhult – Olofström vilket är en del
av Sydostlänken. Det är bra att sträckan säkerställs för järnvägstrafik då godsvolymerna är stora på
banan Älmhult–Olofström, och en överflyttning till lastbil skulle få stora negativa konsekvenser i vägsystemet. Men järnvägens miljönytta skulle avsevärt förbättras om tåg på sträckan kan drivas med el.
Därför måste sträckan Älmhult – Olofström elektrifieras. För att skapa trovärdighet i ambitionerna
på miljön- och klimatområdet behövs också kapacitetsförstärkningar på Älmhults bangård. Region Kronoberg anser att spårbyte, elektrifiering samt åtgärder på Älmhults bangård som första delen
för att bygga Sydostlänken måste finnas med i den nationella planen. Detta är åtgärder som inte kan
skjutas på framtiden.
Markarydsbanan trafikeras sedan december 2013 med persontåg mellan Markaryd och Hässleholm.
Det saknas dock möjlighet att åka persontåg den resterande delen mellan Markaryd och Halmstad,
vilket innebär att den som vill resa med tåg mellan nordöstra Skåne och västkusten är hänvisad till en
lång och tidsödande omväg via Lund och Helsingborg. För närvarande pågår en åtgärdsvalsstudie för
Markarydsbanan, framför allt vad gäller sträckan Markaryd-Halmstad. Trafikverket redovisar i detta
arbete en hög samhällsekonomisk nytta för ett mötesspår mellan Markaryd och Halmstad. I den nationella planen återfinns åtgärder på Halmstad personbangård. För att tågtrafiken på Markarydsbanan
ska få full effekt av denna investering krävs även ett mötesspår på sträckan Markaryd-Halmstad.
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Riksväg 25, är länken mellan tre av Sydsveriges tillväxtmotorer, Halmstad, Växjö och Kalmar. Flera
etapper finns med i nationella planen för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, vilket är
bra. Region Kronoberg finner det dock anmärkningsvärt att ingen etapp återfinns i den nationella planen inom Hallands län. För att bidra till ett sammanknutet Sydsverige bör det under planperioden
tydligt utredas vilka åtgärder som krävs med förslag till etappindelningar för hela sträckan mellan
Halmstad och Kalmar. Sträckan Rv 25 Hovmantorp-Lessebo finns med om ramen skulle utökas
med 10 procent. Vägen är av riksintresse för kommunikationer och har en viktig funktion för långväga och regionala resor och transporter. Därför anser Region Kronoberg att ramen utökas så att
etappen kan åtgärdas.
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8 Strategiska bedömningar och effekter
8.1 Social konsekvensanalys

Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 lyfter, liksom dess understrategier, upp en
rad olika hållbarhetsaspekter och principer för att stötta och bidra till ett Grönt Kronoberg – där vi
växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Några exempel på sådana aspekter är:
barn- och ungdomsperspektiv, jämställdhet, minskning av klimatpåverkande utsläpp, jämlik hälsa,
jämlika levnadsvillkor, hållbar kollektivtrafik för alla samt intersektoriella perspektiv inom transportinfrastrukturplaneringen. Ett sätt att arbeta mer systematiskt med hållbarhetsfrågor är utifrån en integrerad social och miljökonsekvensbeskrivning (MSKB). Det handlar om att systematisera arbetet med
sociala och miljömässiga aspekter i det regionala tillväxtarbetet och stötta genomförandet av de mål
som finns inom hållbarhetsområdet.
Ett arbete för att utveckla en social konsekvensbeskrivning har inletts i Region Kronoberg som en
lärandeprocess med en ambition att metoden ska kunna vara användbar inte enbart för kommande
Länstransportplaner, utan också på flera av Regionala utvecklingsenhetens verksamhetsområde. Metoden ska arbetas fram med hjälp av konsultstöd och beräknas vara klar våren 2018.
Framtagandet av Länstransportplanen 2018 – 2029 har ett pressat tidsschema. Direktiven till länsplaneupprättarna presenterades av Regeringen i slutet av mars 2017. Enligt direktiven ska en slutlig och
remitterad Länstransportplan överlämnas till Regeringen i januari 2018. Detta innebär att en remissversion av Länstransportplanen måste finnas senast under maj 2017. Att under de mycket korta tidsramarna också bedriva ett utvecklingsarbete har bedömts svårt. Därför har Region Kronoberg valt att
enbart ta fram en ”traditionell” miljöbedömning av Länstransportplanen. Parallellt har dock en nulägesbeskrivning tagits fram som belyser jämställdhet och jämlikhet i transportplaneringen i Kronoberg
och en socioekonomisk bedömning av åtgärder som föreslagits i Länstransportplanen och i den regionala cykelplanen, se karta nedan. Syftet har varit att öka kunskapen och bredda diskussionen om hur
väl dagens transportplanering beaktar olika målgruppers behov och också att synliggöra tillgänglighetsförbättringar för olika målgrupper och geografier. Nästa steg är processutveckling, där verktyg
arbetas fram för att kunna användas i det praktiska planeringsarbetet i olika stadier i planeringsprocessen. Utvecklingen sker i sektorsövergripande arbetsgrupper.
Den socioekonomiska kartan bygger på ett index som är geografiskt avgränsat i så kallade SAMS1områden, vilka är baserade på kommunens delområdesindelning (NYKO). Socioekonomiskt index
baseras på tre faktorer – andel förvärvsarbetande, andel utan gymnasial utbildning och andel med
ekonomiskt bistånd. Områdens socioekonomiska indexvärde varierar mellan 3-9, där ett lågt värde
innebär att området i jämförelse med övriga delar av Kronoberg har hög sysselsättningsgrad, hög utbildningsnivå och liten andel invånare med ekonomiskt bistånd, medan ett högt värde innebär det
motsatta.

1

SAMS är en rikstäckande områdesindelning som skapades i samarbete med Sveriges kommuner år 1994.
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Karta över Socioekonomiskt index samt åtgärder i länstransportplanen och dokumentet Cykla i gröna Kronoberg.
I tabellen nedan visas fördelningen av åtgärder i olika typer av områden. Av tabellen framgår att områden med genomsnittligt socioekonomiskt indexvärde (indexvärde 6) berörs av fler än hälften av åtgärderna. Det är samtidigt en betydande del av åtgärderna som även medför förbättringar för områden med högre socioekonomiskt indexvärde (7-9). Värt att notera är att den socioekonomiska fördelningen bland de områden som drar nytta av åtgärderna är ungefär densamma som den socioekonomiska fördelningen bland alla områden i Kronoberg.
Tabell Fördelning av åtgärder i olika typer av områden
Socioekonomiskt index

Andel av åtgärderna som berör
ett område med
indexet

Andel av alla områden som får förbättrad tillgänglighet

Andel av Kronobergs SAMSområden

Andel av Kronobergs befolkning
som bor i ett område med indexet

Index 3

4%

2%

3%

1%

Index 4

25 %

10 %

10 %

6%

Index 5

49 %

26 %

24 %

14 %

Index 6

65 %

33 %

35 %

42 %

Index 7

26 %

10 %

10 %

10 %

Index 8

28 %

10 %

8%

13 %

Index 9

25 %

9%

10 %

13 %

Sammantaget visar analysen att de åtgärder som föreslås i Länstransportplanen och i det regionala
cykeldokumentet generellt påverkar och tillfaller områden av olika karaktär. Det finns ingen märkbar
snedfördelning. Vidare bidrar många åtgärder till att förbättra tillgängligheten mellan områden med
olika nivå av socioekonomi och utsatthet, vilket är positivt för möten mellan olika grupper av människor.
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8.2 Strategisk miljöbedömning

När en myndighet eller en kommun upprättar en plan som krävs i lag eller i annan författning ska
planupprättaren göra en miljöbedömning av planen, om dess genomförande kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan (MB 11 § 1 st). En länsplan för regional transportinfrastruktur ska alltid antas medföra betydande miljöpåverkan (4 § förordning (1998:905) om miljökonsekvens-beskrivningar).
Behovet av en miljöbedömning är därmed lagstadgat.
Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med framtagandet
av planen. Syftet med en miljöbedömning är att påverka planeringens innehåll och resultat så att en
hållbar utveckling främjas. Arbetet ska påverka planeringsprocessen löpande och senare slutredovisa
effekter och konsekvenser i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas som bilaga till länstransportplanens.
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9 Förkortningar
Nedan följer en kortfattad förklaring av begrepp och förkortningar som har använts i Länstransportplanen
EU

Europeiska unionen

FA-region

Funktionella analysregioner (pendlingsområden)

Gröna Kronoberg 2025

Kronobergs regionala utvecklingsstrategi

IKA-gruppen
KLIMP

Tjänstepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Trafikverket och Region Kronoberg
Klimatinvesteringsprogram

LTP

Länstransportplan

Lv

Länsvägar

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning

MSKB

Miljö- och socialkonsekvensbeskrivning

NNK

Nettonuvärdeskvoten

Noder

Punkt där linjer/vägar skär varandra eller förgrenar sig

NP

Nationell plan

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

Proposition

Proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen

Regionsamverkan Sydsverige
Rv

Samarbete mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar
län, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Halland och Region Jönköpings län.
Riksvägar

RVU

Resvaneundersökning

SEB

Samlad effektbedömning

Stråk

Väg där personer eller gods vanligen färdas

TFP

Trafikförsörjningsprogrammet för Kronoberg 2016-2025

VTI

Statens väg- och transportforskningsinstitut

ÅVS

Åtgärdsvalsstudier

10 Bilagor
Bilaga 1: Samlad effektbedömning, SEB
Bilaga 2: Miljökonsekvensbeskrivning
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Bilaga 1 Samlad effektbedömning, SEB

Samtliga större åtgärder som tas med i Länstransportplanen ska genomgå en samlad effektbedömning
(SEB) vilken utförs av Trafikverket. Den samlad effektbedömning är ett sammanfattande
underlagsmaterial om ett åtgärdsförslag eller åtgärdspaket med syfte att utgöra ett stöd för planering,
beslut och uppföljning. Metoden kan användas på olika typer av investeringsåtgärder,
myndighetsåtgärder, driftåtgärder, underhållsstrategier, sektorsåtgärder, styrmedelsåtgärder eller paket
av åtgärder som samverkar till att lösa ett identifierat behov.
I den samlade effektbedömningen beskrivs åtgärdens effekter ur tre beslutsperspektiv:
• Samhällsekonomisk analys (prissatta och ej prissatta effekter)
• Transportpolitisk målanalys (hur påverkas de transportpolitiska målen)
• Fördelningsanalys (hur fördelar sig nyttorna på olika grupper)
Den samhällsekonomiska analysen består ofta av såväl prissatta som ej prissatta effekter. De effekter
som inte prissätts beskrivs och dess påverkan på den samhällsekonomiska lönsamheten kan enbart
bedömas. Den transportpolitiska målanalysen och fördelningsanalysen består till stora delar av
bedömningar, ibland med stöd av beräkningar. Trafikverket har i uppdrag att ta fram samlade
effektbedömningar till länsplanerupprättarna.
Den fullständiga effektbedömningen omfattar cirka 25 – 30 sidor och finns för nerladdning på
Trafikverkets hemsida under ”Samhällsekonomiskt beslutsunderlag”.
I denna bilaga presenteras kortversionen av samlade effektbedömning för:
1. Rv 23 Älmhult-Ljungstorp inkl. förbi Älmhult
2. RV 23 Huseby-Marklanda
3. Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg
4. Rv 27 Säljeryd-Växjö
5. Samfinansiering Alvesta-Växjö, part dubbelspår Gemla-Räppe
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Bilaga 1

Rv 23 Älmhult-Ljungstorp inkl. förbi Älmhult

Ärendenummer: TRV 2012/29166
Framtagen av: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 2013-05-24
Skickad till kvalitetssäkring av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-29
Granskad och kvalitetssäkrad av: Trafikverket, Peter Palholmen, 2013-06-10
Godkänd av: Trafikverket, Peo Nordlöf, 2013-06-10
Skede: Arbetsplan avslutad

1. Beskrivning av åtgärden

Rv 23 Älmhult - Mölleryd, VSY600

Nuläge och brister: Rv 23 utgör en viktig regional led som förbinder Småland med Skåne och vidare
mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats men bland
annat delen Älmhult – Mölleryd återstår. På grund av avsaknad av mötesseparering är
trafiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan därmed behöva sänkas.
Väglängd: 20,8 km
Vägstandard: Vanlig väg, 9 m, 90 km/h
Trafikmängd: 3 300 - 5 900 f/d, varav 15 - 21 % lastbilar
Åtgärdens syfte: Att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet.
Förslag till åtgärd: Kostnaden för åtgärden är 129 mnkr i prisnivå 2013-06. Vägen mötessepareras i
befintlig sträckning. Breddning krävs för omkörningssträckorna.
Ny väglängd: oförändrad
Vägstandard: Gles mötesfri landsväg, 9 - 13 m, 100 km/h
Trafikmängd: oförändrad
Tabell 1 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Nuvärde av nytta samhällsekonomisk
investeringskostnad
mnkr
52

+

Miljöeffekter som ej
ingår i nettot
Negativt

+

Övriga effekter som ej
Samhällsekonomisk lönsamhet
ingår i nettot
=> (sammanvägt)
Försumbart

Lönsam

Effekter som ingår i den samhällsekonomiska kalkylen
Exempel på effekter år 2030
Nuvärde (mnkr) Diagram
Resenärer
Restid: -17 ktim/år
85
Godstransporter
Restid: -1 ktim/år
1
Persontransportföretag Ingen effekt
0
Trafiksäkerhet
Dödade och svårt skadade: -0,8 DSS/år
182
Klimat
CO2-utsläpp: +0,1 kton/år
-4
Hälsa
Utsläpp av luftföroreningar
0
Landskap
Landkapseffekter får inte ingå i denna tabell
Övrigt
DoU-kostnader: +3 mnkr/år
-57
Samh.ek investeringsk. Annuitetskostnad: 7 mnkr
-154
Nuvärde av nytta - samhällsekonomisk investeringskostnad
52
Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK =
0,34
Informationsvärde NNK =
MELLAN
Spann NNK = 0,3 till 0,3
Effekter som inte ingår i den samhällsekonomiska kalkylen
Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

bedömning

Miljö

Klimat
Försumbart
Hälsa
Försumbart
Landskap
Negativt
Resenärer
Försumbart
Godstransporter
Försumbart
Persontransportföretag
Försumbart
Trafiksäkerhet
Försumbart
Övrigt
Försumbart
Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Sammanvägd

Negativt

Övrigt

2. Samhällsekonomisk analys

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning

Försumbart

NK =

0,25

Kortfattad beskrivning och bedömning

Förstärkt barriär för djurlivet

Negativt
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Bilaga 1

Rv 23 Älmhult-Ljungstorp inkl. förbi Älmhult

Ärendenummer: TRV 2012/29166
Framtagen av: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 2013-05-24
Skickad till kvalitetssäkring av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-29
Granskad och kvalitetssäkrad av: Trafikverket, Peter Palholmen, 2013-06-10
Godkänd av: Trafikverket, Peo Nordlöf, 2013-06-10
Skede: Arbetsplan avslutad

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Fördelningsaspekt
Störst
nytta/
fördel
(störst)
Negativ
nytta/
nackdel

Kön Restid,
reskost,
restidsos
(person)

Lokalt/
Regionalt/
Länsvis
Nationellt/I
fördelning
nternationellt

Kommunvis
fördelning

Trafikanter
transporter Närings& externt gren
berörda

Trafikslag

Ålder

Åtgärdsspecifik
fördelningsaspekt

Män

Regionalt

Kronoberg

Älmhult

TS

Handel

Bil

Personer
mellan 18
och 65 år

Ej bedömt

-

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Klimat

Jord- och
skogsbruk

Neutralt

Neutralt

Ej bedömt

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Medborgarnas resor
Näringslivets transporter

Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet

4. Transportpolitisk målanalys

Funktionshindrade
Barn och unga
Kollektivtrafik, gång och cykel

Klimat

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Hälsa

Landskap

Trafiksäkerhet

Tillförlitlighet
Tryggt & bekvämt
Tillförlitlighet
Nöjdhet & kvalitet
Pendling
Tillgänglighet storstad
Interregionalt
Jämställdhet transport
Lika möjlighet
Kollektivtrafiknätet
Skolväg
Gång & cykel, andel
Kollektivtrafik, andel
Överflyttning transportslag
Energi: transportsystemet
Energi: fordon
Energi: infrastrukturhållning
Människors hälsa
Befolkning
Luft
Vatten
Mark
Materiella tillgångar
Landskap
Biologisk mångfald, Växtliv, Djurliv
Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse
Döda & svårt skadade

Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag
Negativt bidrag
Negativt bidrag
Negativt bidrag
Negativt bidrag
Inget bidrag
Negativt bidrag
Positivt
Inget bidrag
Negativt
Positivt
Inget bidrag
Negativt
Negativt
Positivt&Negativt
Negativt
Positivt bidrag

Målkonflikter
Mål om ökad tillgänglighet står mot mål om minskad klimatpåverkan.
Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärden bedöms bidra till en hållbar ekonomisk utveckling men ökad trafik kan påverka den
ekologiska hållbarheten negativt.
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Bilaga 1

RV 23 Huseby - Marklanda

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO069
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

1. Beskrivning av åtgärden

Rv 23 Huseby - Marklanda, VSO069

Nuläge och brister: Rv 23 utgör en viktig regional led som förbinder Småland med Skåne och vidare
mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats men bland annat
delen Huseby – Marklanda återstår. På grund av avsaknad av mötesseparering är
trafiksäkerhetsstandarden låg och hastigheten till stor del begränsad till 80 km/h.
Åtgärdens syfte: Förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet.
171,7 mnkr i prisnivå 2015-06.
Förslag till åtgärd: Kostnaden är
Vägen mötessepareras i befintlig sträckning (11 km). Breddning krävs på hela sträckan och vissa
profiljusteringar görs. Korsningen med lv 692 stängs och vägen ansluts istället till lv 697. Åtgärden
börjar 550 m söder om korsningen med lv 693 och slutar 1950 m norr om korsningen med lv 711.
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Bilaga 1

RV 23 Huseby - Marklanda

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO069
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning
Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

+

412

+

Sammanvägd Samhällsekonomisk
Övriga effekter som ej
värderats i kalkylen
=> lönsamhet

Försumbart

Negativt

Lönsam

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen

2. Samhällsekonomisk analys

Exempel på effekter år 2040

Nuvärde (mnkr)

Resenärer

Restid personbil: -47,5 kftim/år

478

Godstransporter

Restid lastbil: -2,3 kftim/år

12

Persontransp.företag

Ej relevant

0

Trafiksäkerhet

Dödade och svårt skadade: -0,6 DSS/år

188

Klimat

CO2-utsläpp: 0,243 kton/år

-17

Hälsa

Utsläpp av luftföroreningar

18

Landskap

Diagram

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Övrigt

DoU-kostnad: 1,2 mnkr/år

-29

SamEk Inv.

Annuitetskostnad: 9,6 mnkr/år

-239

Nettonuvärde

412

Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK-i=

Informationsvärde NNK =

1,72

NNK-iKA*=

MELLAN

#########

NNK-idu=

1,53

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning

Klimat

Försumbart

Hälsa

Försumbart

Landskap

Negativt

Landskapsbilden påverkas negativt av breddningen, ökad
barriär för människor och djur.

Resenärer

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Godstransporter

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Persontransportföretag

Försumbart

Trafiksäkerhet

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Övrigt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen
Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Negativt

Försumbart

Negativt

Marginell påverkan

Landskapsbilden påverkas negativt av breddningen, ökad
barriär för människor och djur.

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Kön:
restid,
För- delresningskostn,
aspekt
restidsos
äkerhet

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/I Län
nternationellt

Störst
nytta/
fördel

Män

Regionalt

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Neutralt

Neutralt

TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning

Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

Näringsgren

Trafikslag

Åldersgrupp

Kronoberg

Växjö

Resenärer

Neutralt

Bil

Vuxna: 18Ej relevant
65 år

Neutralt

Neutralt

Klimat:
Externt
berörda

Neutralt

Neutralt

Neutralt
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Åtgärdsspecifik fördelnings
aspekt

Ej relevant

SEB version 1.16 (Eva-mall)

Bilaga 1

RV 23 Huseby - Marklanda

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO069
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Medborgarnas resor
Näringslivets transporter

Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Tillgänglighet regionalt/ länder

Funktionshindrade
Barn och unga
Kollektivtrafik, gång och cykel

4. Transportpolitisk målanalys

Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt

Positivt bidrag

Tillförlitlighet

Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Positivt bidrag

Pendling

Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad

Inget bidrag

Interregionalt
Jämställdhet

Klimat

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Tillförlitlighet

Hälsa

Positivt bidrag

Jämställdhet transport

Inget bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Kollektivtrafiknätet

Inget bidrag

Skolväg

Inget bidrag

Gång & cykel, andel

Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel

Inget bidrag

Mängd person- och lastbilstrafik

Negativt bidrag

Energi per fordonskilometer

Negativt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag

Människors hälsa

Inget bidrag

Befolkning

Inget bidrag

Luft

Negativt

Vatten

Inget bidrag

Mark

Inget bidrag

Materiella tillgångar

Landskap

Trafiksäkerhet

Bedöms inte fn

Landskap

Negativt

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Negativt

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Negativt

Döda & svårt skadade

Positivt bidrag

Målkonflikter
Ökad framkomlighet med ökad hastighet ger ökade utsläpp av klimatgaser.

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärden bedöms samhällsekonomiskt lönsam med ökad trafiksäkerhet och minskade restider.
Åtgärderna påverkar inga naturvärden men kan påverka riksintresse för kulturmiljö.
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Bilaga 1

RV 23 Huseby - Marklanda

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO069
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5 Process, Bilagor & Referenser
5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:
1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
2016-09-05 Henrik Carlsson M4 Traffic
2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:
2016-09-15, Lei Guo, ÅF Infrastructure
3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:
2016-09-16, Niklas Alvaeus, trafikanalytiker, Trafikverket
4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-09-16
4.2 Skickad av (kontaktperson):
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2016-12-08; Camilla Granholm, Samhällsekonom, Trafikverket
5.2 Godkänd av:
2016-12-08; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket
6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2016-12-12; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket
6.2 Godkänd av:
2016-12-12; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket
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Bilaga 1

RV 23 Huseby - Marklanda

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO069
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5.2 Bilagor och referenser
Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
Bilaga 2: Kostnadsunderlag
a) Peter Fredriksson, 2016-08-31, VSO069 Rv 23 Huseby-Marklanda, GKI 160831
b) Henrik Carlsson, 2016-09-05, omräkning invkostn_vso069
Bilaga 3: Klimatkalkyl
Peter Fredriksson, 2016-08-31
a) VSO069 klimatkalkyl_resultat
b) VSO069 klimatkalkyl_indata
Bilaga 4: Arbets-PM EVA
Henrik Carlsson, 2016-09-05, Arbets-PM_EVA_VSO069
Bilaga 5: EVA-kalkyl
Henrik Carlsson, 2016-09-05, rv23 Huseby-Marklanda
Bilaga 6: Beräkning
Henrik Carlsson, 2016-09-05, ATK-justering_VSO069
Bilaga 7: Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning
Linda Wahlman, 2016-09-15, VSO069_fkb_160915
Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Ej upprättat

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:
Namn, datum

TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning
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Bilaga 1

Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1872
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

1. Beskrivning av åtgärden

Lv 834 Hovmantorp, korsning jvg, VSY1872

Nuläge och brister: Det finns i dagsläget ingen planskild korsning för biltrafik i Hovmantorp. I takt
med att tågtrafiken ökat och godstågen blivit längre har problem med täta och långa bomfällningar
förvärrats vilket medför bilköer och förseningar för boende i samhället. Plankorsningar medför även
risker i trafiksäkerheten och Trafikverket jobbar aktivt med att minska antalet plankorsningar.
Mötesspåret i Hovmantorp sträcker sig över plankorsningen. Det medför att godståg i vissa fall kan
bli stående relativt länge och blockera korsningen vid möten. I tidtabellsplanering och trafikledning
har hänsyn tagits för att mildra problemet i avvaktan på en mer långsiktig lösning.
Åtgärdens syfte: Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Hovmantorp. SEB framtagen
som underlag för långsiktig plan.
Förslag till åtgärd: Kostnaden är 39 mnkr i prisnivå 2015-06.
Ny huvudgata anläggs som en koppling mellan Oxtorpsgatan och Fabriksgatan via ny bro över
järnvägen. Anslutningen i norr till Centralgatan utformas som en cirkulationsplats. Kullagatan ansluts
via ett trevägsskäl. Eventuellt stängs Jänrvägsgatan mellan Fabriksgatan och Storgatan för
genomföratstrafik, undantaget räddningstjänsten. Befintlig plankorsning med Storgatan (väg 834)
stängs. Behovet av en eventuell kompletterande planskild korsning med järnvägen för gående och
cyklister har diskuterats. I kalkylen förutsätts en gång- och cykelport i samma läge som den
nuvarande plankorsningen.
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Bilaga 1

Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1872
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning
Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

+

-73

+

Negativt

Övriga effekter som ej
värderats i kalkylen

Sammanvägd Samhällsekonomisk
=> lönsamhet

Försumbart

Olönsam

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen
Exempel på effekter år 2040

2. Samhällsekonomisk analys

Resenärer

Nuvärde (mnkr)

Restid personbil: 3,1 kftim/år

-13
-3

Godstransporter

Restid lastbil: 0,1 kftim/år

Persontransp.företag

Ej relevant

0

Trafiksäkerhet

Dödade och svårt skadade: 0,01 DSS/år

-3

Klimat

CO2-utsläpp: 0,015 kton/år

-1

Hälsa

Utsläpp av luftföroreningar

0

Landskap

Diagram

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Övrigt

DoU-kostnad: 0,1 mnkr/år

-1

SamEk Inv.

Annuitetskostnad: 2,4 mnkr/år

-52

Nettonuvärde

-73

Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK-i=

Informationsvärde NNK =

<-1

NNK-iKA*=

MELLAN

#########

NNK-idu=

<-1

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning

Klimat

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Hälsa

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Landskap

Negativt

Visuellt intrång av vägbro och gc-port. Minskad barriär för
oskyddade.

Resenärer

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Negativt

Godstransporter

Försumbart

Persontransportföretag

Försumbart

Trafiksäkerhet

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Övrigt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen
Försumbart

Negativt

Marginell påverkan

Visuellt intrång av vägbro och gc-port. Minskad barriär för
oskyddade.

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Kön:
restid,
För- delresningskostn,
aspekt
restidsos
äkerhet

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/In Län
ternationellt

Störst
nytta/
fördel

-

Neutralt

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Män

Lokalt
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Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

Näringsgren

Trafikslag

Åldersgrupp

Åtgärdsspecifik fördelnings
aspekt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Cykel

Barn: <18
år

Ej relevant

Kronoberg

Lessebo

Resenärer

Neutralt

Bil

Vuxna: 18Ej relevant
65 år
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Bilaga 1

Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1872
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Medborgarnas resor
Näringslivets transporter

Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet

Tillförlitlighet

Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt

Positivt bidrag

Tillförlitlighet

Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Negativt bidrag

Pendling

Negativt bidrag

Tillgänglighet storstad

Inget bidrag

Interregionalt

Inget bidrag

Jämställdhet transport

Inget bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Funktionshindrade

Kollektivtrafiknätet

Barn och unga

Skolväg

Kollektivtrafik, gång och cykel

Gång & cykel, andel
Kollektivtrafik, andel

4. Transportpolitisk målanalys

Mängd person- och lastbilstrafik
Klimat

Hälsa

Trafiksäkerhet

Inget bidrag
Negativt bidrag
Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag
Positivt

Befolkning

Positivt

Luft

Negativt

Vatten

Inget bidrag

Mark

Inget bidrag

Materiella tillgångar

Landskap

Inget bidrag

Energi per fordonskilometer
Människors hälsa

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Inget bidrag
Positivt bidrag

Bedöms inte fn

Landskap

Negativt

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Negativt

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Negativt

Döda & svårt skadade

Negativt bidrag

Målkonflikter
Mål om ökad tillförlitlighet påverkas positivt men många andra mål påverkas negativt enligt
effektberäkningarna.

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärderna bidrar negativt till ekologisk hållbarhet, genom ökade emissioner och barriäreffekt för
djurlivet samt påverkan på lokal med Mosippa. Åtgärden bedöms samhällsekonomiskt olönsam.
Minskad barriär i Hovmantorp med planskildhet genom både vägbro och gång- och cykelport.
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Bilaga 1

Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1872
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5 Process, Bilagor & Referenser
5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:
1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
2016-11-24, Joakim Bergkvist, ÅF Infrastructure AB
2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:
2016-11-25, Linda Wahlman, ÅF Infrastructure AB
3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:
Ingen regional expertgrupp har granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar. Regional
granskning och godkännande av slutliga bedömningar är gjorda 2016-12-15 av Niklas Alvaeus,
Trafikverket
4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-12-15
4.2 Skickad av (kontaktperson):
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2017-01-12; Emma Rosklint, Trafikanalytiker, Trafikverket
5.2 Godkänd av:
2017-01-13; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket
6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2017-01-27; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket
6.2 Godkänd av:
2017-01-29; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket
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Bilaga 1

Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1872
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5.2 Bilagor och referenser
Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
Bilaga 2: Kostnadsunderlag
a) Peter Fredriksson, Trafikverket, 2016-09-16, VSY1872 834 Hovmant kors jvg GKI
b) Joakim Bergkvist, ÅF Infrastructure AB, 2016-11-24, VSY1872 omräkn invkostn
Bilaga 3: Klimatkalkyl
Peter Fredriksson, Trafikverket, 2016-09-16
a) VSY1872 Klimatkalkyl resultat
b) VSY1872 Klimatkalkyl indata
Bilaga 4: Arbets-PM EVA
Joakim Bergkvist, ÅF Infrastructure AB, 2016-11-24, VSY1872 Arbets-PM_EVA
Bilaga 5: EVA-kalkyl
Joakim Bergkvist, ÅF Infrastructure AB, 2016-11-24, Lv 834 Hovmantorp, korsning jvg
Bilaga 6: Plankorsningsberäkning
Joakim Bergkvist, ÅF Infrastructure AB, 2016-11-24, VSY1872 plankorsningsmodell
Bilaga 7: Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 2016-12-15, VSY1872 FKB
Bilaga 8: Trafikomfördelning
Joakim Bergkvist, ÅF Infrastructure AB, 2016-11-24, VSY1872_Trafikomfördelning
Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Ej upprättad
Referens 2: Utredning
WSP, 2011-11-22, rev 2011-12-22, Hovmantorp, Utredning av planskild korsning med järnvägen

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:
Namn, datum
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Bilaga 1

Rv 27 Säljeryd-Växjö

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1870
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 30 67
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

1. Beskrivning av åtgärden

Rv 27 Säljeryd - Växjö, VSY1870

Nuläge och brister: Rv 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona och norrut till Växjö och vidare mot
rv 40 (Borås och Göteborg) och E4. Aktuell sträcka är mycket viktig för arbetspendling. Befintlig väg
har bitvis dålig plan- och profilstandard, saknar mitträcke och har otillfredsställande trafiksäkerhet.
Passagen genom utkanten av Ingelstad och genom Bramstorp innebär olycksrisker samt negativ
miljöpåverkan för de boende. Sträckan är 20 km lång och har övervägande 90 km/h som skyltad
hastighet men riskerar att sänkas utan mötesseparering. Vid Ingelstad och Bramstorp är skyltad
hastighet 50-70 km/h.
Åtgärdens syfte: Syftet med åtgärden är att öka trafiksäkerheten och förbättra regional tillgänglighet.
SEB framtagen som underlag för långsiktig plan.
191 mnkr i prisnivå 2015-06.
Förslag till åtgärd: Kostnaden är
Vägen breddas och mötessepareras i befintlig sträckning till gles 2+1, 100 km/h. Översyn av
korsningar, anslutningar och sidoområde. Genom Ingelstad och Bramstorp (sammanlagt 3 km) lämnas
vägen utan åtgärd.
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Bilaga 1

Rv 27 Säljeryd-Växjö

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1870
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 30 67
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning
Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

+

382

+

Negativt

Övriga effekter som ej
Sammanvägd Samhällsekonomisk
värderats i kalkylen
=> lönsamhet
Försumbart

Lönsam

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen

2. Samhällsekonomisk analys

Exempel på effekter år 2040

Nuvärde (mnkr)

Resenärer

Restid personbil: -40,5 kftim/år

408

Godstransporter

Restid lastbil: -2,7 kftim/år

22

Persontransp.företag

Ej relevant

0

Trafiksäkerhet

Dödade och svårt skadade: -0,97 DSS/år

263

Klimat

CO2-utsläpp: 0,196 kton/år

-13

Hälsa

Utsläpp av luftföroreningar

9

Landskap

Diagram

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Övrigt

DoU-kostnad: 1,7 mnkr/år

-41

SamEk Inv.

Annuitetskostnad: 10,7 mnkr/år

-266

Nettonuvärde

382

Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK-i=

Informationsvärde NNK =

1,43

NNK-iKA*=

MELLAN

#########

NNK-idu=

1,24

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Klimat

Försumbart

Hälsa

Försumbart

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning
Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Negativt

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Landskap

Negativt

Ökat intrång i landskapet och barriär för djurlivet.

Resenärer

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Godstransporter

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Persontransportföretag

Försumbart

Trafiksäkerhet

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Övrigt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Försumbart

Negativt

Marginell påverkan

Ökat intrång i landskapet och barriär för djurlivet.

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Kön:
restid,
För- delresningskostn,
aspekt
restidsos
äkerhet

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/I Län
nternationellt

Störst
nytta/
fördel

Män

Regionalt

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Neutralt

Neutralt
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Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

Näringsgren

Trafikslag

Åldersgrupp

Kronoberg

Växjö

Resenärer

Neutralt

Bil

Vuxna: 18Ej relevant
65 år

Neutralt

Neutralt

Klimat:
Externt
berörda

Neutralt

Neutralt

Neutralt
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Bilaga 1

Rv 27 Säljeryd-Växjö

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1870
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 30 67
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Tillförlitlighet

Medborgarnas resor
Näringslivets transporter

Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet
Funktionshindrade
Barn och unga

4. Transportpolitisk målanalys

Kollektivtrafik, gång och cykel

Klimat

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Hälsa

Inget bidrag

Tryggt & bekvämt

Positivt bidrag

Tillförlitlighet

Inget bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Positivt bidrag

Pendling

Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad

Inget bidrag

Interregionalt

Inget bidrag

Jämställdhet transport

Inget bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Kollektivtrafiknätet

Inget bidrag

Skolväg

Inget bidrag

Gång & cykel, andel

Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel

Inget bidrag

Mängd person- och lastbilstrafik

Negativt bidrag

Energi per fordonskilometer

Negativt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag

Människors hälsa

Inget bidrag

Befolkning

Inget bidrag

Luft

Negativt

Vatten

Inget bidrag

Mark

Inget bidrag

Materiella tillgångar

Landskap

Trafiksäkerhet

Bedöms inte fn

Landskap

Negativt

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Negativt

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Negativt

Döda & svårt skadade

Positivt bidrag

Målkonflikter
Ökad framkomlighet med ökad hastighet ger ökade utsläpp av klimatgaser.

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärden medför ökat intrång i landskapet och ökade koldioxidutsläpp. Åtgärden är
samhällsekonomiskt lönsam och bidrar positivt till trafiksäkerheten.
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Rv 27 Säljeryd-Växjö

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1870
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 30 67
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5 Process, Bilagor & Referenser
5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:
1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
2017-01-09, Henrik Carlsson, M4Traffic
2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:
2016-11-03; Siri Brolén, ÅF Infrastructure
3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:
Ingen regional expertgrupp har granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar. Regional
granskning och godkännande av slutliga bedömningar är gjorda 2016-12-13 av Niklas Alvaeus,
Trafikverket
4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-12-13
4.2 Skickad av (kontaktperson):
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 30 67
5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2017-01-12; Camilla Granholm, Samhällsekonom, Trafikverket
5.2 Godkänd av:
2017-01-12; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket
6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2017-01-12; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket
6.2 Godkänd av:
2017-01-13; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket
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Rv 27 Säljeryd-Växjö

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1870
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 30 67
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5.2 Bilagor och referenser
Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
Bilaga 2: Kostnadsunderlag
a) Peter Fredriksson, Trafikverket, 2016-09-05, VSY1870 Rv 27 Säljeryd - Växjö GKI
b) Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-10-27, VSY1870 omräkn invkostn
Bilaga 3: Klimatkalkyl
Peter Fredriksson, Trafikverket, 2016-09-05
a) VSY1870 Klimatkalkyl resultat
b) VSY1870 Klimatkalkyl indata
Bilaga 4: Arbets-PM EVA
Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-10-27, VSY1870 Arbets-PM_EVA
Bilaga 5: EVA-kalkyl
Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2017-01-09, 27_säljeryd-växjö
Bilaga 6: ATK-beräkning
Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-10-27, VSY1870 ATK-justering
Bilaga 7: Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning
Siri Brolén, ÅF Infrastructure, 2016-11-03, VSY1870 FKB
Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Ej upprättad

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:
Namn, datum
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Bilaga 1

Samfinansiering Alvesta-Växjö, part dubbelspår Gemla-Räppe

Ärendenummer; Objektnummer: TRV2016/59617, JSY1817
Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket (PLsyu), christina.ripa@trafikverket.se
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

1. Beskrivning av åtgärden

Alvesta-Växjö, part dsp Gemla-Räppe, JSY1817

Nuläge och brister: Sträckan Alvesta–Växjö utgör en del av Kust-till-Kustbanan. Banan är
enkelspårig, elektrifierad och utrustad med fjärrblockering. Delsträckan Alvesta-Växjö är 17 km
lång med mötesstationer i Gemla och Räppe, båda med samtidig infart. Avstånden mellan
mötesstationerna är ojämna, från ca 4 km mellan Gemla- Räppe samt Räppe-Växjö, till drygt 7 km
Alvesta–Gemla. Banan trafikeras främst av persontåg, men även några få godståg.
Banan har ett mycket högt kapacitetsutnyttjande trots att kapacitetshöjande åtgärder gjorts på
senare år i form av mötesmöjlighet i Räppe samt bangårdsombyggnad i Växjö. Det höga
kapacitetsutnyttjandet beror på en kraftig ökning av den regionala persontrafiken med nya
tågsystem från Nässjö, Värnamo och Hässleholm – alla med slutmål Växjö.

Åtgärdens syfte: SEB:en tas fram som ett underlag till prioritering av objekt i Nationell plan 20182029. Åtgärden syftar till rationellare tåghantering och förbättrad kapacitet.
286,7 mnkr i prisnivå 2015-06.
Förslag till åtgärd: Kostnaden är
För att bättre kunna hantera dagens trafikomfattning samt på sikt en viss utökning, bedöms
ytterligare kapacitetshöjande åtgärder behövas. I första hand föreslås en ny mötesstation
(arbetsnamn Grönsängen) som ungefär halverar den dimensionerande sträckan Alvesta- Gemla.
Därefter föreslås att utbyggnad av dubbelspår påbörjas och lämpligen med en första etapp GemlaRäppe. Denna samlade effektbedömning analyserar ett partiellt dubbelspår (4800 m) mellen Gemla
och Räppe.
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Samfinansiering Alvesta-Växjö, part dubbelspår Gemla-Räppe

Ärendenummer; Objektnummer: TRV2016/59617, JSY1817
Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket (PLsyu), christina.ripa@trafikverket.se
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning
Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

+

150

+

Försumbart

Övriga effekter som ej
Sammanvägd Samhällsekonomisk
värderats i kalkylen
=> lönsamhet

Lönsam

Försumbart

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen

2. Samhällsekonomisk analys

Exempel på effekter år 2040

Nuvärde (mnkr)

Resenärer

Åktid: -50,3 ktim/år

Godstransporter

Tågdriftskostnader: -0,1 mnkr/år

2

Persontransp.företag

Tågdriftskostnader: -0,8 mnkr/år

70

Trafiksäkerhet

Dödade och svårt skadade: 0 DSS/år

6

Klimat

CO2-utsläpp: -0,114 kton/år

6

Hälsa

Utsläpp av luftföroreningar

0

Landskap

Diagram

532

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Övrigt

DoU-kostnad: 0,9 mnkr/år

-66

SamEk Inv.

Annuitetskostnad: 16 mnkr/år

-400

Nettonuvärde

150

Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK-i=

Informationsvärde NNK =

0,38

NNK-iKA*=

HÖG

0,06

NNK-idu=

0,33

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning

Klimat

Försumbart

Hälsa

Försumbart

Landskap

Försumbart

Det nya spåret läggs längs med befintlig järnväg.

Resenärer

Positivt

Åtgärden möjliggör attraktivare tidtabell.

Godstransporter

Försumbart

Persontrafikens tidtabell kan komma att prioriteras.

Persontransportföretag

Försumbart

Trafiksäkerhet

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Övrigt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen
Försumbart

Försumbart

Försumbart

Något ökade gång och cykelresor till följd av åtgärden.

Åtgärden möjliggör attraktivare tidtabell.

Åtgärden möjliggör attraktivare tidtabell. Under byggskedet
bedöms buller och luftföroreningar öka.

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Kön:
restid,
För- delresningskostn,
aspekt
restidsos
äkerhet

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/I Län
nternationellt

Störst
nytta/
fördel

Neutralt

Nationellt

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Neutralt

Neutralt
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Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

Näringsgren

Trafikslag

Åldersgrupp

Kronoberg

Alvesta och
Växjö

Resenärer

Färdigpackade
produkter

Spår

Vuxna: 18Ej relevant
65 år

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt
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Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Tillförlitlighet

Medborgarnas resor

Tryggt & bekvämt

Näringslivets transporter

Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet

Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Positivt bidrag

Pendling

Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad

Positivt bidrag

Interregionalt

Positivt bidrag

Jämställdhet transport

Positivt bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Kollektivtrafiknätet

Inget bidrag

Barn och unga

Skolväg

Inget bidrag

Gång & cykel, andel

Inget bidrag

Klimat

4. Transportpolitisk målanalys

Inget bidrag

Tillförlitlighet

Funktionshindrade

Kollektivtrafik, gång och cykel

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Positivt bidrag

Hälsa

Kollektivtrafik, andel

Positivt bidrag

Mängd person- och lastbilstrafik

Positivt bidrag

Energi per fordonskilometer

Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag

Människors hälsa

Inget bidrag

Befolkning

Inget bidrag

Luft

Inget bidrag

Vatten

Inget bidrag

Mark

Inget bidrag

Materiella tillgångar

Bedöms inte fn

Landskap
Landskap

Trafiksäkerhet

Inget bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Negativt

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Negativt

Döda & svårt skadade

Inget bidrag

Målkonflikter
Målkonflikt mellan ökad tillgänglighet och robusthet i tågtrafiken, som är ett energisnålt
transportslag, och ökade barriäreffekter för djurliv. Att lägga ytterligare ett spår (4,8 km) bedöms
ge högre barriäreffekter, samt ökar risken för mortalitet hos djuren.

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Bidraget till ekologisk hållbarhet bedöms positivt då det sker en överflyttning från väg- till
tågtrafiken till följd av åtgärden. Miljö- och landskapeffekterna bedöms vara små, vilket är positivt.
Åtgärden bedöms bidra till samhällsekonomisk hållbarhet genom att ge bättre förutsättningar för
att hantera störningar och lättare kunna köra in uppkomna förseningar. Åtgärden bidrar även
positivit till social hållbarhet genom att tillgängligheten ökar för alla, men särskilt för personer med
små resurser som inte kan välja andra transportslag.

TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning

Sida 3Page
av 5 177 of 652

SEB version 1.16 (Grundmall)

Bilaga 1

Samfinansiering Alvesta-Växjö, part dubbelspår Gemla-Räppe

Ärendenummer; Objektnummer: TRV2016/59617, JSY1817
Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket (PLsyu), christina.ripa@trafikverket.se
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5 Process, Bilagor & Referenser
5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:
1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
Linnea Segerlund, samhällsekonomisk analytiker, WSP, 2016-09-14.
2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:
Linnea Segerlund, samhällsekonomisk analytiker, WSP, 2016-10-07.
3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:
Christina Ripa, trafikanalytiker, Trafikverket, Tore Edbring, Kapacitetcenter, Trafikverket, Peter
Jörgensen, samhällsekonomisk analytiker, WSP & Linnea Segerlund, samhällsekonomisk analytiker, WSP.
2016-09-29.
4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-11-03
4.2 Skickad av (kontaktperson):
Christina Ripa, Trafikverket (PLsyu), christina.ripa@trafikverket.se
5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2016-12-22; Markus Bergquist, Samhällsekonom, Trafikverket
5.2 Godkänd av:
2016-12-22; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket
6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2017-02-23; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket
6.2 Godkänd av:
2017-02-23; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket

5.2 Bilagor och referenser
Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
Bilaga 2: Kostnadsunderlag
Trafikverket, 2016-06-17, JSY1817, Alvesta - Växjö part dsp Gemla - Räppe, GKI 160617
Bilaga 3: Klimatkalkyl
Bilaga_3a_Trafikverket, 2016-08-17, Sammanställning klimatkalkyl JSY1817
Bilaga_3b_Trafikverket, 2016-08-17, Indata klimatkalkyl JSY1817
Bilaga 4: Bansekkalkyl
Bilaga_4a_WSP, 2016-09-22, JSY1807 Alvesta Växjö part dsp Gemla Räppe Bansek
Bilaga_4b_WSP, 2016-10-06, Kalkyl-PM, JSY1817 Alvesta-Växjö, part dsp Gemla-Räppe.
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Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket (PLsyu), christina.ripa@trafikverket.se
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Bilaga 5: Förstudie slutrapport, Alvesta-Växjö-Kalmar ökad kapacitet.
Trafikverket, 2010-04-30, Förstudie slutrapport, Alvesta-Växjö-Kalmar
Bilaga 6: Beräkningssnurra JSY1817 Alvesta-Växjö, part dsp Gemla-Räppe
WSP, 2016-09-15, Beräkningssnurra, JSY1817.
Bilaga 7: Kapacitetsberäkning JSY1817 Alvesta-Växjö part dsp Gemla-Räppe
Trafikverket, 2016-09-15, Kapactitetberäkning TDT-modell.
Bilaga 8: Tidsvinster Alvesta-Växjö
Trafikverket, 2016-09-15, reviderat 2016-11-24, Tidsvinster Dsp Av-Vö PM.
Bilaga 9: Känslighetsanalyser underlag
WSP, 2016-10-17, KA underlag JSY1817 Alvesta-Växjö part dsp Gemla-Räppe.
Bilaga 10: Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning
WSP, 2016-09-22, FKB, JSY1817 Alvesta-Växjö part dsp Gemla-Räppe
Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Ej upprättat
Referens 2: Miljömålsbedömning
Trafikverket, 2016-06-15, Info om miljöföreteelser att använda vid miljömålsbedömning i SEB. Sammanställt
av Anne Andersson.
Referens 3: Objektsbeskrivning JSY1817 Alvesta-Växjö, part dsp Gemla-Räppe
Trafikverket, 2016-07-15, JSY1817 Alvesta-Växjö, part dsp Gemla-Räppe.
Referens 4: Vatteninformationssystem Sverige
http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx, hämtad 2016-09-15.
Referens 5: Länsstyrelsens WebbGIS
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/jonkoping/webbkarta/index.aspx?bookmark=165, hämtad 2016-09-15.
Referens 6: Skyddad natur, Naturvårdsverket
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/, hämtad 2016-09-15.
Referens 7: Riksantikvarieämbetet
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html, hämtad 2016-09-15.
Referens 8: Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram 2016-2025.
Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram 2016-2025 antagen av regionfullmäktige , 2015-11-25.
Referens 9: Befolkningsstatistik SCB
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningenssammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/399347/ hämtad
2016-09-20.
Referens 10: Färdmedelsfördelning Växjö kommun
Växjö kommun, 2013-01-17, Resvaneundersökning i Växjö kommun. Version 2.3, slutrapport.

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:
Namn, datum
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Miljökonsekvensbeskrivning
av Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029

1

Page 181 of 652

Bilaga 2

Förord
Region Kronoberg har, på uppdrag från Regeringen, upprättat ett förslag till transportslagsövergripande
länstransportplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029. I samband med detta har
Trivector Traffic AB under våren och sommaren 2017 på uppdrag av Region Kronoberg genomfört en
miljöbedömning av planen. Miljöbedömningen har dokumenterats i en miljökonsekvensbeskrivning som
redovisas i detta dokument. Utifrån de synpunkter som framkommit under remissen av länstransportplanen
har sedan planen kommit att revideras på några punkter och i oktober 2017 har därför denna MKB också
reviderats med hänsyn till förändringarna i planen.
Från Trivectors sida har Lovisa Indebetou varit projektledare med Karin Neergaard som kvalitetsansvarig
och med Kristoffer Levin och Christian Dymén som projektmedarbetare. Per Hansson har varit Region
Kronobergs kontaktperson för uppdraget.
Lund oktober 2017
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1.

Sammanfattning

Länstransportplanen redovisar vilka åtgärder som ska genomföras för att stärka transportsystemet under
planperioden, 2018-2029. I Kronobergs län utgår fördelningen av medel till olika större investeringar från
en tidigare genomförd stråkanalys där de viktigaste förbindelserna inom och genom länet har beskrivits.
Planen ska enligt lag miljöbedömas för att det ska vara möjligt att jämföra planens miljöeffekter med ett
sannolikt utfall om planen inte genomförs. Miljöbedömningen har gjorts i huvudsak med underlag från
Trafikverket som sammanställt material om transportsystemets påverkan på miljön i bedömningsgrunder
för alla miljöbalkens relevanta miljöaspekter, samt tillhandahåller Samlade effektbedömningar för
namngivna åtgärder.
Denna miljökonsekvensbeskrivning utgör en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna som planen kan
orsaka. Framförallt bedöms planen kunna påverka utvecklingen inom miljöaspekterna klimat, människors
hälsa, luft, biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv) samt befolkning. Som underlag för
bedömningarna har Trafikverkets bedömningsgrunder använts som beskriver på vilket sätt infrastruktur och
dess användning påverkar miljön.
Miljökonsekvensbeskrivningen är en redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan förväntas
uppstå när de nya åtgärderna i planen genomförts och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation då
bara redan låsta investeringar i planen genomförs. Miljöbedömningen förutsätter därför ett så kallat
nollalternativ, en rimligt säker uppfattning om hur samhället och transportsystemet kommer att utvecklas
utan effekterna från de nya åtgärderna i planen.
En relativt stor del av de satsade medlen i planen på nya åtgärder går i huvudsak till åtgärder som ökar
framkomligheten för biltrafiken och förväntas leda till ett ökat trafikarbete med bil och därmed gå i negativ
riktning när det gäller klimatet. Mindre medel satsas på investeringar i cykelvägnät, kollektivtrafikåtgärder
och mobility management-åtgärder, vilka alla leder till minskad biltrafik och i rätt riktning avseende
klimatmålet. (Det bör noteras att Region Kronoberg genom särskilda ansökningar har erhållit nationella
medel för att utveckla kollektivtrafikanläggningar i länet. Dessa medel ingår inte i länstransportplanen och
kommer därför inte med i bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen.). Det är därför troligt att de nya
åtgärderna i länstransportplanen sammantaget leder i negativ riktning jämfört med nollalternativet, d v s att
bara redan låsta objekt i befintlig trafikinfrastruktur genomförs. De större nya investeringarna går istället i
positiv riktning avseende funktionsmålet med ökad tillgänglighet för pendling, medborgarnas resor och
näringslivets transporter. Samtidigt innebär utbyggnad av vägar och cykelbanor att mark som idag utgör
livsutrymme för växter och djur går förlorade och barriäreffekterna ökar. Det är därför viktigt att senare i
planeringen av sådana projekt titta mer noggrant på var dessa miljöer finns så att de kan undvikas eller
skyddas från större skador än nödvändigt. Även i tätortsnära miljöer är det viktigt att bevara så mycket
natur- och kulturmiljöer som möjligt då de fyller ett syfte även för människors möjlighet till rekreation och
vila.
Miljömål som bedöms påverkas positivt av planen: God bebyggd miljö. Frisk luft avseende halter av NO2
och partiklar i städer.
Miljömål som bedöms påverkas negativt av planen: Begränsad klimatpåverkan. Även miljömålen om Ett rikt
växt- och djurliv, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap kan komma att
påverkas negativt men för dessa mål finns dock goda möjligheter att genom hänsyn i senare planerings- och
projekteringssteg minimera konsekvenserna om åtgärdsvalsstudier resulterar i beslut att bygga om eller
bygga ny infrastruktur.
Flera av åtgärderna förväntas att leda i positiv riktning avseende trafiksäkerhet och målet om Nollvisionen.
Positiva effekter erhålles avseende Funktionsmålet genom ökad framkomlighet för biltrafik. Notera dock att
MKBn formellt sett inte ska ta hänsyn till funktionsmålet.
Alla planer som miljöbedöms ska följas upp och planen som helhet föreslås bland annat följas upp med
hjälp av de indikatorer avseende klimat och hälsa som finns på miljömålsportalen, www.miljomal.nu.
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2.

Bakgrund och syfte

Region Kronoberg har, på uppdrag från Regeringen, upprättat ett förslag till transportslagsövergripande
länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029. När en myndighet eller en kommun
upprättar en plan, som krävs i lag eller i annan författning, ska planupprättaren göra en miljöbedömning av
planen, om dess genomförande enligt Miljöbalken kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En
länsplan för regional transportinfrastruktur ska alltid antas medföra betydande miljöpåverkan enligt
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Behovet av en miljöbedömning är därmed lagstadgat.
Lagstiftningen om miljöbedömning av planer och program är tvingande sedan 2005 och genomförs nu för
tredje gången i samband med upprättande av ny Länstransportplan.
Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med framtagandet av
planen. Miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning som en del av analysen av
strategiska vägval och åtgärder. Miljöbedömningen görs på en strategisk och övergripande nivå och ska inte
ta upp frågor som lämpligare bedöms senare i planeringsprocessen. Syftet med en miljöbedömning är att
påverka planeringens innehåll och resultat så att en hållbar utveckling främjas. Arbetet sker parallellt på två
olika plan; ett nationellt som Trafikverket ansvarar för och ett regionalt där i detta fall Region Kronoberg
har ansvaret.

3.

Osäkerheter och brister

Miljöbedömningen av planen har ambitionen att redovisa de storskaliga effekter planen bedöms kunna
medföra, ibland tillsammans med satsningar i den nationella planen.
Bedömningar av konsekvenser medför alltid en viss osäkerhet. När det gäller bedömning av konsekvenser
på denna nivå är osäkerheten särskilt stor. En regional transportplan är strukturskapande med lång
genomförandetid. Effekten av de planerade åtgärderna sträcker sig långt efter att planen är genomförd.
Detta gör att det är svårt att dra några säkra slutsatser av konsekvenserna. I dagsläget går det inte att
förutspå vilken övrig utveckling som kommer att ske i samhället, vilka politiska styrmedel som kan komma,
prisutveckling på bränslen eller förändringar i den allmänna opinionen. Allt detta kan göra att de
trafikprognoser som länsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen grundar sig på inte kommer att slå in.
Utifrån de gränser som satts upp i miljöbedömningsgrunderna om vad som är betydande miljöpåverkan förs
i många fall ett resonemang om vilka effekter planen förväntas medföra för att på så sätt fånga upp de
aspekter som kan bli betydande. I vissa fall saknas också kunskapsunderlag om nuläget, vilket ytterligare
försvårar bedömningen. I bedömningsgrunderna listas också för flera av aspekterna ett utvecklingsbehov
som, om de genomförs, kan bidra till förbättrad kvalitet på bedömningarna till kommande transportplaner.
Även om vissa av de utpekade bristerna har högre prioritet än andra och sannolikt kommer att genomföras
under planperioden har typen av åtgärd miljöbedömts istället för enskilda objekt. För denna åtgärdsgrupp är
det angeläget att i den fortsatta planeringsprocessen se till att rätt åtgärder kommer till stånd på rätt platser.
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4.

Länsplan för regional transportinfrastruktur

Vad får länstransportplanen innehålla enligt förordningen?
Länsplaner för regional transportinfrastruktur hanterar trimning och effektivisering samt investering i
statliga regionala vägar (statliga vägar som finansieras via länsplaner). Dessutom ingår statlig medfinansiering
för byggande av kollektivtrafikanläggningar med mera, samt till drift av utpekade icke statliga flygplatser.
Det är möjligt för länsplanen att även finansiera åtgärder som normalt finansieras i den nationella
transportplanen. Länsplanen omfattar en tidsperiod på 12 år, i den aktuella planeringsomgången perioden
2018 – 2029.
Den regionala åtgärdsplanen får i enlighet med förordning (1997:263) om länsplaner för regional
transportinfrastruktur omfatta följande ändamål:
 Investeringar i statliga regionala vägar som inte ingår i stamvägnätet.
 Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger
effektivare användning av befintlig infrastruktur.
 Åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet
som bör redovisas i planen.
 Bidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.
 Investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236)
om en nationell plan för transportinfrastruktur.
 Byggande och drift av enskilda vägar.
Åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar med mera vilket innefattar:
 Byggande av väg- och gatuanläggningar eller spåranläggningar för regional kollektivtrafik som tillgodoser
ett allmänt kommunikationsbehov.
 Byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra liknande anläggningar för
trafikanternas behov vid regionalt kollektivt resande.
 Transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar
och gator.
 Åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för resenärer med funktionsnedsättning i fråga om
kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser eller andra anläggningar i anslutning till dessa samt
investeringar i reseinformationsanläggningar som underlättar resor för resenärer med
funktionsnedsättning.
 Byggande av kajanläggning för fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar personer och gods och
som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov.
 Investeringar i sådan rullande materiel för regional kollektivtrafik på järnväg, tunnelbana eller spårväg
som utpekas i den banhållningsplan som fastställts för 2004 – 2015 så länge det finns anslagna medel för
ändamålet.

Grund för prioriteringar

Till grund för arbetet med ny länstransportplan ligger systemanalysen från 2015 för södra Sverige och den
gemensamma strategin i Positionspappret från 2016, som har arbetats fram inom ramen för
Regionsamverkan i Sydsverige. Prioriteringarna sammanfattas i tre punkter som har varit utgångspunkt för
åtgärderna i den nya länsplanen:


Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya stambanor som kopplar an till befintliga
västkustbanan, södra stambanan och anslutande sidobanor.



Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av järnvägar och vägar som stödjer den
flerkärniga ortsstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland.



Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad transportkapacitet för effektiva och
klimatsmarta transporter för näringslivet.
7
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I arbetet med länstransportplanen utgör även den Regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län, Gröna
Kronoberg 2025, och regionens Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2025, viktiga underlag.
De åtgärder som prioriteras ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till ett klimateffektivt och
konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling samt ta sin utgångspunkt i de
transportpolitiska målen. Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet. Det övergripande målet förtydligas genom två jämbördiga mål, ett funktionsmål – Tillgänglighet
samt ett hänsynsmål – Säkerhet, Miljö och Hälsa.

Ny planperiod 2018-2029
När det gäller medelstilldelningen för denna planeringsomgång uppgår den preliminära tilldelningen för
Region Kronoberg till 768 miljoner kronor. Åtgärderna som ska redovisas i planen är de objekt som
överstiger 25 miljoner kronor i investeringskostnad. Större brister ska därutöver pekas ut där det är
angeläget att gå vidare till åtgärdsvalsstudie enligt planprocessen för väg och järnväg baserat på
fyrstegsprincipen. För mindre investeringar avsätts potter för anpassning av transportinfrastrukturen där
åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet, kollektivtrafik, cykel och mobility management kan ingå.
Länstransportplanen är ny men bygger på tidigare lagd plan. Länsplanen omfattar en investeringsperiod på
12 år, men revideras vart 4:e år. Revidering och utveckling har skett i nära dialog med den nu mer etablerade
IKA-gruppen vilken består av tjänstepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län och
Trafikverket. Dialog har också förts på politisk nivå, framförallt genom regionala utvecklingsnämndens
kommunturné och kommunalt forum.
Nedan redovisas endast en mycket kort sammanfattning av Länstransportplanen. Fokus ligger på de frågor
och utgångspunkter som är viktiga för miljökonsekvensbeskrivningen.

Revideringar av länstransportplanen utifrån remissinstansernas synpunkter
I dokumentet Process- och remissredovisning1 redogörs för hur processen med att ta fram
länstransportplanen har gått till, hur samråd har skett och hur resultaten från samråden har påverkat det
slutliga förslaget till länstransportplan. Remissperioden och remissinstansernas synpunkter på planen har
resulterat i justeringar till slutversionen av Länstransportplanen jämfört med det ursprungliga förslag som
fanns när den första preliminära versionen av MKBn togs fram under våren 2017:

1



Samfinansiering av åtgärder på järnvägen Alvesta-Växjö. För samfinansieringen prioriteras 30
miljoner kronor vilket har tagits från objektet Rv 27 Växjö-Säljeryd, vilket således har minskats med
motsvarande belopp.



Lv 126 förbi Alvesta och Södra Länken, Växjö har flyttats från namngivet objekt till kategori brister
att utföra/genomföra. Samma belopp som tidigare är reserverade för åtgärderna, åtgärderna
behöver utredas ytterligare.



Trafikverkets prognos för upparbetade kostnader 2017 för mötesspår Skruv tyder på att endast 21
miljoner kronor behöver tas upp i den nya planperioden. Det frigjorda beloppet 5 miljoner kronor
har prioriterats till Mindre investeringar kollektivtrafik.

Region Kronoberg, Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2009 Process- och remissredovisning, Diarienr: 16RK2006
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Sammanfattning av slutlig länstransportplan efter revidering utifrån
remissinstansernas synpunkter
Kronobergs länstransportplan kommer att bidra till ett sammanknutet Sydsverige genom att förbättra och
utveckla de stråk som går genom länet. I planen satsas även på det mindre vägnätet. Särskilt utpekade
satsningar föreslås på primära och övriga länsvägar. I länstransportplanen ingår också satsningar för ett
sammanhållet cykelvägnät i Kronoberg för både vardagscykling och turism. Särskilda resurser i planen,
utöver länstransportplanens medel, satsas också på att hållplatser i länet ska nå den standard som har
antagits i Trafikförsörjningsprogrammet för Kronoberg 2016-2025.
De åtgärder som är nya jämfört med den gamla länstransportplanen, och därmed effektbeskrivs i denna
miljökonsekvensbeskrivning, är:


Större investeringar (> 25 Mkr) i fyra större namngivna vägobjekt: Väg 834 Hovmantorp –
Korsning med järnväg, Rv 27 Säljeryd – Växjö etappindelning.



Mindre investeringar (< 25 Mkr) inom fyra områden: Vägobjekt, Cykelvägar, Kollektivtrafik samt
Mobility management-åtgärder.



Bidragsobjekt med potter för Trafiksäkerhet & miljö, Kollektivtrafik, Enskilda vägar samt
Driftbidrag flygplats.

Utöver dessa åtgärder ingår åtgärder som är låsta och var med redan i den tidigare planen: samfinansiering
av ett järnvägsobjekt samt ytterligare två större vägobjekt.
Identifierade brister

Att en etapp finns med som namngiven brist innebär att brister och kapacitetsproblem ska utredas och
tydliggöras under planperioden innan åtgärdsvalsstudier inleds i enlighet med planprocessen för väg- och
järnvägsprojekt. I fasen med åtgärdsvalsstudier ska fyrstegsprincipen tillämpas, vilket innebär att lösningar
som innebär byggande av ny väg eller större ombyggnader ska vara ett sista steg först när varken effektivare
resval, bättre användning av befintlig infrastruktur eller begränsade ombyggnationer kan lösa identifierade
problem. Lösningar ska sökas förutsättningslöst, transportslagsövergripande, brett och i samverkan/dialog
med berörda. Fyrstegsprincipen och planprocessen beskrivs mer ingående i Länstransportplanen.
I planen finns två större konstaterade brister: Lv 126 förbi Alvesta och Södra länken Växjö. Eftersom det
inte är klart vilka lösningar som bäst åtgärdar de utpekade bristerna, samt vilka åtgärder som kommer att
prioriteras, är det idag inte möjligt att miljöbedöma utfallet av identifierade brister. Identifierade brister är
inte föremål för investeringsbeslut i detta skede. Vidare utredning får visa vilka åtgärder samt vilken
prioritering som bör komma i fråga.
Mindre investeringar (< 25 Mkr)

För mindre investeringar har fyra potter avsatts för Vägobjekt, Cykelvägar, Kollektivtrafik samt Mobility
management-åtgärder. Potten för Vägobjekt syftar bl a till att öka trafiksäkerheten, men åtgärder avser också
breddning och ökad framkomlighet för biltrafiken. Potten för Cykelvägar avser just utbyggnad av
cykelvägar, medan potten för Kollektivtrafik avser upprustningar av hållplatser. Potten för Mobility
management-åtgärder kan användas för åtgärder som syftar till att förändra beteendet hos de som nyttjar
infrastrukturen så att smartare val kan göras.
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5.

Avgränsning av miljöbedömningen

Avgränsning handlar om att få en effektiv och verkningsfull besluts- och genomförandeprocedur med
relevant och rimligt beslutsunderlag. Ett syfte är att koncentrera miljöbedömningen och
miljökonsekvensbeskrivning på de miljöfrågor som har störst betydelse och där planförslaget har störst
möjlighet att påverka. Uppgifterna i miljökonsekvensbeskrivningen ska vara rimliga med hänsyn till;
 utredningens innehåll och detaljeringsgrad,
 bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
 allmänhetens intresse,
 att vissa frågor bättre kan bedömas i samband med andra beslut om program, planer eller projekt.
Avgränsningar av miljöaspekter och bedömningsgrunder med motiveringar redovisas i bilaga i kapitel 11
samt beskrivs under kap 6, Metod för miljöbedömning.

Allmänhetens intresse
Merparten av befolkningen kommer dagligen i kontakt med transportsystemet. Transportsystemet påverkar
våra möjligheter att röra oss och nå olika målpunkter, men påverkar också våra upplevelser och den miljö vi
lever i. Planförslaget har däremot ingen civilrättslig betydelse. Planförslaget är alltså inte ett rättsligt
bindande dokument som påverkar enskild egendom, men det har en styrande effekt på kommande planoch tillståndsprövning.

Andra planer och program
Nationellt pågår arbetet med att fram en ny nationell transportplan för samma tidsperiod. Den hänger ihop
med detta arbete genom att vissa åtgärder i den nationella planen geografiskt finns i Kronobergs län. Det är
också till exempel möjligt att genom samfinansiering med regionala medel från regional plan öka effekten av
satsningar som planeras nationellt.
Den fysiska samhällsplaneringen regleras i plan- och bygglagen och det är kommunerna som ansvarar för
planeringen. Det betyder att de själva väljer vilka områden som ska planläggas och när. Länsstyrelsen har
ansvaret för att det nationella perspektivet tas om hand i den kommunala planeringen.
Kommunerna ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan där övergripande planeringsfrågor och
allmänna intressen finns behandlade. Översiktsplanen utgör underlag för detaljplaner och
områdesbestämmelser. Översiktsplaner bildar därmed ett viktigt underlag för planering av trafik, transporter
och transportinfrastruktur. Det är av stor vikt för samhällsbyggandet att det finns en tydlig koppling mellan
den kommunala fysiska planeringen och planeringsprocesserna för infrastrukturprojekt.

Tidsperspektiv
Planen omfattar åtgärder för 2018-2029. Förarbetena till miljöbalken anger att den betydande miljöpåverkan
som ska identifieras och beskrivas i princip inkluderar: ”effekter på kort, medel-lång och lång sikt.” Vilka
tidsgränser som ska sättas för olika effektbedömningar beror på vad som är relevant och rimligt. Eftersom
miljöeffekter av investeringar och åtgärder kan sträcka sig längre än till år 2029, ska miljöbedömningen
behandla effekter så långt det är relevant och rimligt även efter år 2029.
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Geografisk utbredning
Miljöbedömningen hanterar miljöeffekter inom Kronobergs län. Om ny trafikinfrastruktur byggs både inom
Kronobergs län och som en fortsättning i ett annat län kan trafiken och resandet förväntas bli större på
båda sidor om länsgränsen än om den bara byggs på ena sidan om länsgränsen. I de fall åtgärder omfattar
utbyggnad på båda sidor om länsgränsen redogörs därför för detta i miljökonsekvensbeskrivning eftersom
effekterna inom länet kan bli större. Det görs dock ingen beräkning av hur mycket trafiken/resandet
förväntas öka, utan bara i vilken riktning (positiv, neutral eller negativ) den och de miljöeffekter som hänger
samman med trafikökningen eller det ökande resandet går.
Bedömningarna är inte så detaljerade att de redogör för om den ökade trafiken eller resandet härrör från
regionala eller internationella resor. Det görs inte heller någon analys av hur positiv eller negativ
miljöpåverkan från bedömda åtgärder fördelar sig inom Kronobergs län samt vilka grupper som påverkas.
Frågor kring sjöfartens och flygets miljöpåverkan förutsätts bli bedömda inom ramen för den nationella
planen, förutsatt att den regionala planen inte nämnvärt berör dessa transportslag.

Relevanta miljömål
Nationella miljömål
1,5-gradersmålet och begränsad klimatpåverkan

Klimatavtalet som skrevs under i Paris i december 2015 innebär att världens länder ska begränsa
klimatpåverkan till en maximal temperaturökning på 2 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå men
även sträva efter att begränsa den till maximalt 1,5 grader. Såväl en begränsning till 2 grader som 1,5 graders
temperaturökning kräver att de globala utsläppen når noll någon gång i mitten av seklet. Med en rättvis
bördefördelning behöver de rikare länderna nå nollnivån tidigare.
Ett nytt svenskt klimatmål

Den 2 februari 2017 tog regeringen fram ett förslag till ny klimatlag som innebär att Sverige ska ha ett
"netto nollutsläpp" av klimatpåverkande växthusgaser 2045. Ett kvantifierat mål är att utsläppen från
inrikestrafiken ska ha minskat med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Det är första gången
som det har tagits fram ett kvantifierat utsläppsmål för transportsektorn.
Fossiloberoende fordonsflotta

Klimatmålet för transportsektorn skiljer sig inte mycket från Sveriges vision om nettonollutsläpp av
växthusgaser år 2050 och prioriteringen om fossiloberoende fordonsflotta, av Trafikverket tolkat som 80
procents lägre användning av fossil energi i vägtrafik år 2030. Visionen har analyserats inom utredningen
Fossilfrihet på väg (FFF-utredningen, SOU 2013:84) och i Trafikverkets klimatscenario.
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Tre delar krävs: ny teknik, energieffektivisering och ett transportsnålt samhälle

Figur 1

Vägtrafikens användning av fossil energi med och utan åtgärder (TWh) enligt Trafikverkets klimatscenario. Toppen
på staplarna motsvarar utvecklingen utan åtgärder, de gråa fälten återstående fossil energi efter åtgärder. Negativa
värden avser export av bioenergi. Av staplarna kan man även se hur stor del av minskningen som åstadkoms av de
olika åtgärdskategorierna.2

För att klara detta inom vägtransportsektorn nationellt och internationellt krävs en kraftfull teknisk
utveckling. Det krävs både energieffektivisering och introduktion av förnybar energi. Men den knappa tiden
gör att detta inte är tillräckligt. Det krävs även en samhällsutveckling där den egna bilen spelar en mindre
roll som transportmedel och där tillgänglighet skapas genom god kollektivtrafik och goda möjligheter att gå
och cykla: ett transportsnålt samhälle. Denna slutsats drar Trafikverket i flera olika rapporter. framgår av
figuren ovan står transportsnålt samhälle för ca en tredjedel av de minskningar som måste göras till 2050.
En utveckling enligt Trafikverkets klimatscenario skulle inte bara bidra till de nationella klimatmålen, utan
också till många andra miljö och samhällsmål – genom täta, funktionsblandade städer med bättre
tillgänglighet med kollektiv-, cykel- och gångtrafik samt ökad andel elektrifierade tysta och emissionsfria
fordon.
Miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det svenska
miljömålssystemet innehåller sexton miljökvalitetsmål. Av dessa 16 miljökvalitetsmål har en avgränsning av
de mål som berör transportsektorn redovisats i regeringens proposition ”Mål för framtidens resor och
transporter”. Dessa är begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, bara naturlig försurning, ingen övergödning,
god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv. Bedömningen av planförslagets positiva eller negativa
påverkan på miljökvalitetsmålen kommer att fokusera på dessa sju miljökvalitetsmål.

2 Källa: Trafikverket (2016) Styrmedel och åtgärder för at minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser-med fokus på transportinfrastrukturen, 2016:043

12

Page 192 of 652

Bilaga 2

Regionala miljömål

Miljöbedömningen kommer att beakta de nationella och regionala miljömålen. Länsstyrelsen i Kronobergs
län har fastställt Regionala miljömål för perioden 2013-20203. Samtidigt upphävdes tidigare regionala mål.
För Kronobergs län finns därmed 45 regionala mål som har beslutats för att komplettera de nationella
besluten.
Nationellt beslutade preciseringar gäller fullt ut i länet och är därmed desamma regionalt som nationellt.
Därutöver antagna regionala miljömål är ett komplement. Det finns i regionen ett mål om ökat resande med
kollektivtrafiken; att marknadsandelen ska öka till 15 % år 2030. Ytterligare kompletterande regionala mål
som mest bedöms kunna påverkas av innehållet i länstransportplanen är:


Begränsad klimatpåverkan:
o Fossil koldioxid från trafiken: Utsläppen av fossil koldioxid från trafik och arbetsfordon
har år 2020 minskat med 35 %, jämfört med 1990 års utsläpp.



Bara naturlig försurning och Frisk luft:
o Utsläpp av kväveoxider: År 2020 ska utsläppen av kväveoxider i Kronobergs län ha
minskat till 2 500 ton (även luft).



Levande sjöar och vattendrag:
o Senast år 2020 ska minst 50 % av de nationellt värdefulla vattendragssträckorna i
Kronobergs län vara restaurerade med avseende på naturmiljön. Utbredningen av utter ska
inte minska (jämfört med 2007)

I Regional utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg 2025” anges bl. a också som mål att mellan 1990-2025 ska
minskningen av klimatpåverkande utsläpp i länet vara den största i riket och till 2025 ska 80 % av den totala
energianvändningen i Kronobergs län komma från förnybara källor.

Regionala miljömål i Kronobergs län 2013-2020, beslutade 2013-01-08, uppdaterade med etappmål som fastställdes 2014-02-27, Länsstyrelsen i
Kronobergs län 2013.

3
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6.

Metod för miljöbedömning

Alternativ
Inget jämförelsealternativ avseende planens innehåll har tagits fram då det inte angivits några alternativa
planeringsramar i direktivet för att upprätta ny plan. Den jämförelse som görs utgår därför endast från
planalternativet och nollalternativet.
Nollalternativ och nytt planförslag

De åtgärder som bedöms för att eventuellt skrivas in i den nya länsplanen styr bara en del av det svenska
transportsystemets samlade utveckling och miljöpåverkan. Faktorer vid sidan av planen eller systemanalysen
har ofta en väl så stor inverkan på systemet. Det kan gälla demografisk, teknisk, industriell eller kommersiell
utveckling och politiska beslut i Sverige, och även utvecklingen i Europa och i övriga världen.
Konsekvensbedömningen av åtgärderna är en bedömning av de effekter som uppstår när planen
genomförts. Bedömningen är med andra ord en redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan
förväntas uppstå när en plan är genomförd och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation utan
någon sådan plan. Den gäller både effekter i samhället och effekter i eller på grund av transportsystemet.
Miljökonsekvensbedömningen förutsätter följaktligen att man har ett nollalternativ, en rimligt säker
uppfattning om hur samhället och transportsystemet kommer att utvecklas utan effekterna från den nya
länsplanen. Nollalternativet är således en gemensam beskrivning av samhällets troliga utveckling utan
åtgärder från länsplanen eller ändringar av dessa.
Med hjälp av ovanstående resonemang tolkas nollalternativet i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning
som att implementering av den gällande länsplanen (2014–2025) genomförs. Nollalternativet beskrivs
därmed, i nästa avsnitt, som ett nuläge med en utveckling enligt länsplanen 2014–2025.
I ett nästa steg jämförs nollalternativet med den konsekvensbedömning som gjorts av de nya åtgärder som
kan komma att ingå i länsplan 2018–2029. Ett mål med tillämpningen av bedömningsgrunderna är att
effekter och konsekvenser så långt det är möjligt ska kvantifieras och jämföras i nollalternativet och
planalternativet. Detta har varit svårt i miljöbedömningen av planen. Istället förs ett resonemang om
konsekvenserna av den riktning de nya åtgärderna i planen pekar ut i relation till kriterierna för betydande
miljöpåverkan.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder är ett verktyg för att bedöma vad som är betydande miljöpåverkan i
åtgärdsplaneringen, samt hur påverkan på de miljöaspekter som räknas upp i miljöbalkens 6 kap 12 §
punkt 64 kan bedömas och beskrivas. Utgångspunkten för vad som är betydande miljöpåverkan är vilka
miljöutmaningar som transportsektorn har ett stort delansvar att lösa och hur dessa kan påverkas av valet av
åtgärder i planen. Transportsektorn bedöms främst ha en betydande miljöpåverkan på följande sätt:






Står för en stor del av utsläppen av koldioxid.
Utsätter fler än två miljoner människor för buller, där järnvägstrafiken står för ca 20 %.
Står för en hög andel av de svenska utsläppen till luft.
Tar mark i anspråk för infrastruktur och har en påverkan på natur- och kulturmiljö inklusive
skyddade områden (MB 7 kap.).
Har en strukturbildande funktion med påverkan på övrigt samhällsbyggande och formar därmed
människors livsmiljö, men också framtida transportbehov.

De 14 miljöaspekterna är människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och
den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Dessa har delvis omarbetats av Trafikverket för att vara mer
anpassade till att bedöma transporternas miljöpåverkan.
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Bedömningsgrunderna tar sin utgångspunkt i Trafikverkets Metod för miljöbedömning av planer och program inom
transportsystemet.5 som innehåller definitioner och avgränsningar för kriterier för när miljöpåverkan från
transportsystemet är att betrakta som betydande. Bedömningsgrunderna täcker in samtliga av miljöbalkens
miljöaspekter6 och har sorterats in under tre olika fokusområden: klimat, hälsa och landskap. Trafikverket
har 2017 uppdaterat sina bedömningsgrunder och har lagt till ett fjärde fokusområde, ”resurser tillgängliga
för människan”. Detta omfattar påverkan på naturresurser; areella näringar, mark, skyddsvärda områden,
vatten m m. Men i miljöbedömningen av Kronobergs länstransportplan har bedömningen gjorts utifrån de
tre ursprungliga fokusområdena och de av Trafikverket framtagna bedömningsgrunderna har anpassats efter
de regionala förutsättningarna i Kronobergs län och har avgränsats ytterligare. En viktig faktor bakom dessa
avgränsningar är vilka effekter som utifrån befintligt kunskapsunderlag kan bedömas av de nya åtgärder som
ingår i länsplanen. En skillnad måste göras mellan en potentiell betydande miljöpåverkan från
transportsektorn total och vad som kan bedömas för prioriterade åtgärder i länsplanen. Bland annat måste
hänsyn tas till vad som är rimligt att bedöma i samband med åtgärdsplaneringen och vad som bäst bedöms i
senare skede i samband med projektspecifika miljökonsekvensbeskrivningar. Exempelvis har
miljöaspekterna ”mark ” och ”vatten” avgränsats bort, eftersom de bedöms som mycket svåra att bedöma i
det här skedet av planeringen.
De miljöaspekter som bedömts bedöms kunna bli föremål för betydande miljöpåverkan utifrån planens innehåll
och regionala förutsättningar är klimatfaktorer, människors hälsa, befolkning, luft, materiella
tillgångar, biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv), forn- & kulturlämningar samt
trafiksäkerhet. Avgränsningar med motiveringar redovisas i bilaga i kapitel 11. Där redovisas hur de olika
miljöaspekterna relaterar till relevanta miljömål.
Därutöver ska relevanta miljökvalitetsnormer beaktas. För länstransportplanens del bedöms
miljökvalitetsnormer för luft avseende NOX samt PM 10 vara relevanta. För miljökvalitetsnormer avseende
vattenförekomster bedöms eventuell påverkan bättre kunna utredas i senare skeden av planeringen. Vatten
som omfattas av miljökvalitetsnorm för fisk- och musselvatten bedöms i detta skede inte beröras av
åtgärder i planen.
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller anger att det ska eftersträvas att buller inte medför skadliga
effekter på människors hälsa. Enligt förordningen har Trafikverket kartlagt buller från väg- och
järnvägstrafik och upprättat ett åtgärdsprogram.
Indirekta effekter som kan uppstå p g a tillkommande exploateringar eller etableringar som en följd av
investeringar i planen avgränsas bort då en sådan bedömning skulle bli alltför spekulativ.

Kriterier för betydande miljöpåverkan
Ett mål med tillämpningen av bedömningsgrunderna är att effekter och konsekvenser så långt det är möjligt
ska kvantifieras och jämföras mot nollalternativet. Kriterierna är därför utformade så att det ska vara möjligt
att mäta en förändring för att se om den är att betrakta som betydande eller ej. Dock är det i många fall
svårt att göra en kvantifiering avseende påverkan på trafik och utsläpp, framförallt får åtgärder inom
potterna som inte genomgår en samhällsekonomisk analys. Istället förs här därför ett resonemang om
konsekvenserna av den riktning planen pekar ut och om utvecklingen med de föreslagna åtgärderna
förväntas gå i positiv, neutral eller negativ riktning. Kriterier för respektive fokusområde; klimat, hälsa och
landskap redovisas nedan. Det är kriterierna som används i det praktiska arbetet med att genomföra
bedömningen av de olika åtgärderna och potterna. Bedömningen av respektive kriterium summerar upp till
de mål och fokusområden de relaterar till.

Trafikverket, 2011. Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet, Publikationsnummer: 2011:134.
De 14 miljöaspekterna är människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och
den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Dessa har delvis omarbetats av Trafikverket för att vara mer
anpassade till att bedöma transporternas miljöpåverkan.
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Tabell 1 Kriterier för bedömning av i vilken riktning åtgärderna går i avseende olika aspekter inom fokusområdena.

Beskrivning av fokusområde Klimat
Analyser genomförda inom Trafikverkets klimatscenario visar att det finns möjlighet för transportsektorn
att minska klimatpåverkan i linje med målen men för att åstadkomma detta krävs en kombination av
16

Page 196 of 652

Bilaga 2

åtgärder7, se Figur 1 på sidan 10. Trafikverkets klimatscenario innebär en minskning av personbilstrafiken
med 10 - 20 % till 2030. Detta kan jämföras med de basprognoser som Trafikverket tagit fram för
vägtrafiken till 2040, som för Kronobergs läns del innebär en trafikökning med ca 30 %.8,9
Slutsatsen från klimatscenariot är att tekniklösningar inte kommer att vara tillräckliga för att nå klimatmålen
utan att övriga åtgärder måste ske parallellt. En ökad mängd trafik ger en för stor trafikvolym för att kunna
minska utsläppen med hjälp av teknisk utveckling. Detta bekräftas bland annat i de långsiktiga scenarier för
energianvändningen som Energimyndigheten har tagit fram för transportsektorns energianvändning. Deras
slutsats är att med en trafikökning enligt Trafikverkets basprognos kommer energianvändning från
Transportsektorn att vara relativt konstant till 2040.10 En så stor energianvändning kommer sannolikt inte
att kunna tillgodoses av förnybara drivmedel i tillräckligt hög grad för att nå klimatmålen.
Energianvändningen per person i Kronobergs län har sjunkit sedan 2010 och var 31,4 MWh under 2014
(tyvärr finns inga nyare uppgifter än så att tillgå för länet; vare sig för energianvändning, klimatpåverkande
utsläpp eller körsträckor per invånare). Transporterna står dock fortfarande för en stor del av
energianvändningen, se Figur 2. Fortsatt energieffektivisering och övergång till fossilfria energikällor krävs
för att nå de klimat- och energirelaterade miljömålen. Kraftigare insatser behövs också för att minska
användningen av bilar och övergå till resurssnåla, miljöanpassade transporter.11

Figur 2

Slutlig energianvändning per person i länet (år 2009‐2014). Källa: Miljömål.se

År 2014 var de totala utsläppen av växthusgaser i länet totalt 1,0 miljoner ton, jämfört med 1,2 miljoner ton
år 2010. I dessa siffror ingår även andra utsläpp än koldioxid, men koldioxid utgör merparten.
Transportsektorn och arbetsmaskiner står för ca hälften. Utsläpp från transporter minskade med 1,1
procent mellan 2013 och 2014. Utsläppen från transporterna måste dock minska mer för att nå det
långsiktiga målet om noll nettoutsläpp år 2050 och klara etappmålen år 2020 med minskning på 40 procent
jämfört med 1990.12

Samlat planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan, 2012:152. Trafikverket 2012.
Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060. 2016-03-11.
9 Basprognoserna bygger nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen. Det innebär bl.a. att det är gällande Nationella och
Regionala infrastrukturplaner som ska ligga till grund för vilken framtida infrastruktur som ska finnas med i prognoserna, samtidigt som enbart
beslutade styrmedel i form av skatter, avgifter m fl. ingår i prognosförutsättningarna.
10 Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2016, 2017: 6.
11 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=46&pl=2&l=7&t=Lan (hämtat 20170306)
12 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=77&pl=2&l=7&t=Lan (uttag 20170306)
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Figur 3

Klimatpåverkande utsläpp uttryckta i koldioxidekvivalenter och fördelade på sektorer. Källa: Miljömål.se

Kronobergs län är glest bebyggt och har många mindre tätorter med följd att biltransport ofta bli det enda
alternativet. Detta är en orsak till att körsträckan med bil per invånare ligger över genomsnittet i Sverige, se
Figur 4. Sedan 2008 har körsträckan med bil minskat fram till 2013, både nationellt och i länet. Sedan dess
har dock körsträckan i länet ökat något igen.13 Utsläppen från bilresandet måste minska, om det ska gå att
nå miljömålen. I takt med att befolkningen i länet ökar, behövs incitament för att stimulera ett hållbart
resande, med cykel och kollektivtrafik.

Figur 4

13

Antal körda mil med personbil i genomsnitt per länsinvånare och år. Källa: Miljömål.se

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=87&pl=2&l=7&t=Lan (uttag 20170306)
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Beskrivning av fokusområde Hälsa
I de transportpolitiska målen nämner Regeringen begreppet hälsa i samband med effekter på människors
hälsa av buller, luftföroreningar samt ökad fysisk aktivitet som exempel. Vibrationer nämns ej i de
transportpolitiska målen, men det är dock känt att det utgör en olägenhet för människors hälsa exempelvis
genom sömnstörning. Risken för att dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet har också betydelse för
hälsa. Trafiksäkerhet är en egen del av det transportpolitiska hänsynsmålet.
Transportsystemet kan få konsekvenser för hälsan även genom förorening av dricksvatten och
markområden, strålning, användning av kemikalier och arbetsmiljön för dem som arbetar med
infrastrukturen. Tillgänglighet. till utbud och aktiviteter – exempelvis sociala kontakter, friluftsliv och
arbetsmarknad ‐ påverkar fysisk respektive psykisk hälsa positivt, och det finns även negativa aspekter
såsom stress av att sitta i köer.
Hälsa - luft

Miljöaspekten luft definieras av Trafikverket dels som emissioner av luftföroreningar, dels som luftkvalitet i
form av halter av luftföroreningar där människor vistas i tätorter. Vägtrafiken är den största utsläppskällan
till flera luftföroreningar och halterna är särskilt höga i tätorter och under rusningstrafik. Beräkningar gjorda
med utgångspunkt i en nationell miljöhälsoenkät tyder på att nära en halv miljon människor är besvärade av
bilavgaser. Bland dem med sovrumsfönster mot större gata, trafikled eller industri stördes mer än var femte
av bilavgaser.
Luftkvaliteten i länet är relativt god. Liksom på många andra håll i landet har man i länet störst problem
med att nå miljömål för partiklar (PM10) i tätorter. PM10 alstras till stor del av trafiken.14
Transportsektorns påverkan på miljökvalitetsmålet Frisk luft domineras av vägtrafikens utsläpp av
slitagepartiklar från vägbana och däck samt avgaser från fordon och arbetsmaskiner, varför störst fokus
läggs på dessa. En avgränsning görs i trafikverkets bedömningsgrunder15 till utsläpp av kväveoxid (NOx)
och partiklar (från avgaser respektive slitage) samt halter i luft av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).
Detta eftersom det är för dessa emissioner som transportsektorns bidrag till överskridanden av
miljökvalitetsnormer och mål är som störst.
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. De beskrivs
närmare i miljöbalkens 5:e kapitel. Miljökvalitetsnormerna infördes för att komma till rätta med
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik.
Tabell 2

Mål och normer för partiklar (PM10). Övre utvärderingströskeln: vid överskridande ska fasta mätningar göras.
Nedre utvärderingströskel: tillräckligt att luftkvaliteten följs med hjälp av spridningsmodeller,
utsläppsinventeringar e dyl.

Dygnsmedelvärde

Årsmedelvärde

Miljökvalitetsmål, precisering

30 μg/m3

15

μg/m3

Miljökvalitetsnorm

50 μg/m3

40

μg/m3

Övre utvärderingströskel (ÖUT)

35 μg/m3

28

μg/m3

Nedre utvärderingströskel

25 μg/m3

20

μg/m3

Årsmedelvärden av partiklar, PM10, klarade miljökvalitetsmålet på så gott som samtliga platser under 2015.
Mätplatsen i Växjö hade högst årsmedelvärde på 15,4 µg/m³. Dygnsmedelvärdena är mest kritiska. Under

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=2&t=Lan&l=7 (uttag 20170306)
MILJÖASPEKT LUFT ‐ Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet.
Arbetsmaterial, Trafikverket 2012
14
15
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2015 noterades i Växjö och Ljungby halter över 30 µg/m³ luft under 32 respektive 18 dygn. Detta innebär
att Växjö är strax under nivån i preciseringen inom miljökvalitetsmålet Frisk luft. För att ytterligare minska
antalet dygn med kraftigt förhöjda partikelhalter i mars och april är det viktigt att sopa gatorna tidigt våren
och minska användningen av dubbdäck. För de minsta partiklarna, (PM2,5) är bedömningen att det mål
som satts upp genom preciseringarna för miljökvalitetsmålet Frisk luft nås i hela länet.16
Tabell 3

Mål och normer för kvävedioxid (NO2). Övre utvärderingströskeln: vid överskridande ska fasta mätningar göras.
Nedre utvärderingströskel: tillräckligt att luftkvaliteten följs med hjälp av spridningsmodeller,
utsläppsinventeringar e dyl.

Timmedelvärde

Dygnsmedelvärde

Årsmedelvärde

Miljökvalitetsmål,

60 μg/m3

20 μg/ m3

Miljökvalitetsnorm

90 μg/ m3

60 μg/ m3

40

μg/ m3

Övre utvärderingströskel (ÖUT)

72 μg/ m3

48 μg/ m3

32

μg/ m3

Nedre utvärderingströskel

54 μg/ m3

μg/ m3

26

μg/ m3

36

När det gäller utsläpp av kväveoxid och partiklar bedöms framförallt mängden transporter, fordonsflottans
sammansättning, framförallt i tätbebyggda områden ha betydelse för möjligheter att klara miljömålen. I
Kronobergs län är transporter är den största källan till utsläpp av kväveoxider. 2015 var samtliga resultat för
kvävedioxid under gränsvärdena för miljökvalitetsnormer och preciseringar. Underlag saknas för att
bedöma timmedelvärdet, men bedömningen är att preciseringen nås.17
Utsläppen av kväveoxider i Kronoberg har mer än halverats sedan 1990, se Figur 5. Under 2014 uppgick
utsläppen av kväveoxider i Kronobergs län till 2 600 ton. Utsläppen har minskat främst till följd av stegvis
skärpta avgaskrav på personbilar och tunga fordon.

Figur 5

Utsläpp av kväveoxider i länet fördelat på sektorer, exkl internationell sjöfart på svenska vatten. Källa: Miljömål.se

Tillfälligt förhöjda nivåer av luftföroreningar i tätortsluft har samband med en rad hälsoeffekter och besvär.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att luften skall vara så ren att människors hälsa inte skadas. Om besvär
av bilavgaser kan reduceras ytterligare så att detta uppnås är svårt att avgöra. Det beror bland annat på
trafikutvecklingen och införandet av ny teknik.

16
17

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=2&t=Lan&l=7 (uttag 20170307)
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=2&t=Lan&l=7 (uttag 20170307)
20

Page 200 of 652

Bilaga 2

Hälsa - buller

Avseende buller anses miljöpåverkan uppstå när boende utsätts för vägtrafik‐ eller järnvägstrafikbuller med
ljudnivåer överstigande de riktvärden som Riksdagen ställt sig bakom för buller vid bostäder längs statliga
och kommunala vägar respektive järnvägar18:





30 dBA Leq inomhus
45 dBA Lmax inomhus nattetid
55 dBA Leq utomhus (vid fasad)
70 dBA Lmax vid uteplats i anslutning till bostad

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet 55 dBA Leq uteplats och 60 dBA vid fasad.
De angivna riktvärdena ovan gäller för befintliga bostäder. Vid nybyggnation av bostäder har riktvärdena
utomhus vid fasad höjts, framför allt vid små bostäder på högst 35 kvadratmeter.
Enligt den nationella miljöhälsoenkäten år 2007 besväras cirka 11 % av länets vuxna befolkning av
trafikbuller i sin bostad, vilket är lägre än rikets 14 %. Vid samma tillfälle uppgav cirka 1,5 % av den vuxna
befolkningen i både landet och länet att de var störda nattetid. I Miljöhälsorapporten19 för 2017 anges att
8 % av befolkningen i Sverige är störda eller mycket störda av trafikbuller, vilket är en minskning sedan
2007.
Hälsa - befolkning

Miljöaspekten befolkning handlar om hur transportsystemet påverkar tillgängligheten till de målpunkter som
olika grupper i befolkningen har i ett geografiskt avgränsat område. Med befolkning avses här i första hand
människor utan tillgång till bil, särskilt barn, äldre och resenärer med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet handlar om vilka möjligheter transportsystemet erbjuder barn, äldre och resenärer med
funktionsnedsättning att ta sig till sina målpunkter utan hinder.
Nedläggningstakten när det gäller dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar på landsbygden i länet har
avstannat och varit i stort sett oförändrad de senaste fem åren. 7 000 personer har mer än tio km till
närmaste dagligvarubutik. Det är färre än 2010. Tillgängligheten till drivmedelsanläggning är oförändrad
sedan 2010. Ingen kommun i länet har ett kommunomfattande dokument som avser främjandet av
handelns utveckling. Bebyggelseutveckling och kollektivtrafikstråk samplaneras och Region Kronoberg har
beslutat om trafikförsörjningsprogram. Tre av länets åtta kommuner har aktuella dokument som avser att
främja miljöanpassade transporter och arbetet för detta pågår i tre andra kommuner.20

Beskrivning av fokusområde Landskap
Infrastruktur och trafik kan påverka landskapet på många sätt. Naturresurser kan påverkas genom möjlig
inverkan på dricksvatten (genom föroreningar från trafik och slitage på vägar samt vid olyckor nära
vattentäkter). Infrastrukturen tar i anspråk areal/jordbruksmark och kan fragmentera marken så att den blir
svårare att bruka effektivt. Infrastruktur fragmenterar landskapet och utgör på så sätt en barriär för växtoch djurliv och ombyggnad av gamla vägar kan förstöra gamla vägmiljöer med alléer och buskage som utgör
spridningskorridorer. Trafiken kan också påverka ekologin genom spridning av vägsalter, tungmetaller,
ozon och försurande ämnen. I de fall åtgärderna i läsplanen har specificerats till en viss sträckning, och det
också har utarbetats en samlad effektbedömning, går det ofta att göra en trolig bedömning av inverkan på
landskapet, åtminstone avseende om inverkan bli positiv, neutral eller negativ. Annars är inverkan på
landskapet mycket svårbedömd och effekten bedöms bättre i projektspecifika
miljökonsekvensbeskrivningar. Nedan redogörs för nuläge inom ett antal områden där trafik och
infrastruktur kan ha en inverkan. Det är dock mycket svårt att inom dessa områden bedöma hur stor

Riksdagens riktvärden för trafikbuller i boendemiljöer (prop 1996/97:53)
Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet, Miljöhälsorapport 2017
20 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=15&l=7&t=Lan#21569 (uttag 20170307)
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inverkan trafiken och dess infrastruktur har idag och och hur stor inverkan andra faktorer som jordbruk,
skogsbruk etc ger.
En av EU: s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald är Natura 2000-områden. I Kronobergs
län finns 133 sådana områden och Länsstyrelsen ska bevaka att områdena håller en gynnsam
bevarandestatus för de arter eller livsmiljöer som skyddas.21
När det gäller luftföroreningar täcks dessa till viss del inom fokusområde hälsa men luftföroreningar
påverkar också landskapet genom inverkan på växt- och djurliv. Mätningar av kvävedioxid, svaveldioxid och
ammoniak i bakgrundsmiljö har visat så låga värden att de har avslutats. År 2013 låg ozonhalterna i
marknivå över miljökvalitetsmålets preciseringar medan nu gällande miljökvalitetsnorm klaras. Om man
jämfört de uppmätta halterna från 2013 med den strängare miljökvalitetsnormen som kommer gälla från
2020, hade den överskridits i hela Kronobergs län. Därmed finns fortsatt anledning att följa utvecklingen
inom regionen.22
Områden med höga natur- och kulturvärden ligger framförallt i länets skogsbygder. Av länets totala areal
består 66 procent av skogsmark. Under de senaste hundra åren har det skett en stark omvandling till ett
skogsbrukslandskap och länets skogsmark är starkt präglad av kulturpåverkan sedan lång tid tillbaka. I detta
avseende är Kronoberg ett av de mest produktiva länen i Sverige. Det finns mer och tätare skog än
någonsin tidigare men förekomsten av gamla och grova träd är sällsynta, liksom multnande ved i olika
former och nedbrytningsstadier. Lång kulturpåverkan, liksom modernt skogsbruk, är de mest avgörande
faktorerna för den biologiska mångfalden. En ekologisk förändring som kommit på senare tid och som
både påverkar skogens hälsa och den biologiska mångfalden är kväverika nedfall samt ett, under lång tid
framöver, försurat markskikt, särskilt i länets sydvästra delar. Av länets totala areal består av 9 procent av
jordbruksmark. Jordbruksföretagen blir färre men större. För att betesmarkerna ska kunna fortsätta att vara
öppna krävs betande djur, men antalet djur minskar i skogsbygderna.23
I Kronobergs län finns cirka 1 000 sjöar. Under 2000-talet har problem med höga humushalter i
vattendragen har ökat och ”brunifiering” har blivit ett begrepp i länet. Bland Kronobergs läns
vattenförekomster bedöms 72 av totalt 134 sjöar ha minst god ekologisk status. Endast 18 av 206
vattendragssträckor uppnår minst god ekologisk status. Det motsvarar 71 km vattendrag av totalt 1 820 km,
d v s endast 4 %. God kemisk status uppnås inte i någon av de totalt 134 sjöarna eller de 206
vattendragen.24 Länsstyrelsen bedömde år 2013 att miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker inte kommer att
nås till år 2020. Länets våtmarker fortsätter att påverkas negativt och dagens våtmarkers tillstånd har
påverkats negativt genom att många av länets våtmarker har dikats och sjöar har sänkts. Våtmarkstyper och
arter har generellt dålig bevarandestatus i länet på grund av befintlig markavvattning, förändrat klimat och
utebliven hävd. Det moderna skogsbruket påverkar i hög grad våtmarker, inklusive sumpskogar, samt sjöar
och vattendrag.25

Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014) Länsprogram regional miljöövervakning år 2015-2020
Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014) Länsprogram regional miljöövervakning år 2015-2020
23 Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014) Länsprogram regional miljöövervakning år 2015-2020
24 http://www.viss.lansstyrelsen.se/
25 Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014) Länsprogram regional miljöövervakning år 2015-2020
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7.

Nollalternativets påverkan på miljön

I detta kapitel beskrivs den väntade utvecklingen av transporternas påverkan på miljön utan ett nytt
planförslag. Nollalternativet baseras på de beslut och den politik som idag är kända och innebär att bara de
redan beslutade åtgärderna sedan förra planomgången genomförs.

Trafikverkets basprognos
Trafikverket tar årligen fram basprognoser för person- och godstrafiken, med modellberäknade
prognosscenarier för 2040 och 2060. Basprognoserna bygger på beslutade förutsättningar, styrmedel och
planer för infrastrukturen. Det innebär bland annat att det är gällande Nationella och Regionala
infrastrukturplaner som ska ligga till grund för vilken framtida infrastruktur som ska finnas med i
prognoserna, samtidigt som enbart beslutade styrmedel i form av skatter, avgifter med flera ingår i
prognosförutsättningarna. Enligt Trafikverkets basprognos för år 2040 beräknas transportarbetet i personbil
i Sverige öka med 31 % gentemot år 2014. Persontransportarbetet på järnväg beräknas öka med 53 % och
det sammanlagda persontransportarbetet för färdsätten bil, buss, tåg och flyg beräknas öka med 32 % under
perioden.26 Persontrafiken med bil i Kronobergs län har av Trafikverket bedömts öka med 30 % under
perioden 2014 – 2040.27
För godstransporter skattas den totala tillväxttakten mätt i transportarbete för inrikes transporter till 1,98 %
per år mellan 2014 och 2040. Sjöfart är det trafikslag som bedöms öka mest med 2,3 % i årlig ökning följt av
väg med 1,8 % och järnväg på 1,6 % per år. Inrikes flygtransporter existerar i princip inte, men ökningen av
utrikes godstransporter på flyg har beräknats till 0,9 % per år. Det totala transportarbetet för svenskt gods
växer snabbare än det inrikes transportarbetet, vilket är en konsekvens av ett antagande om ökad
utrikeshandel. Skillnaden i ökningstakt mellan inrikes- och utrikesvolymer är dock mindre än i tidigare
prognoser.28 Godstrafiken på väg i Kronobergs län har av Trafikverket bedömts öka med 24 % under
perioden 2014 – 2040.29

Objekt som ingår i nollalternativet
Riksväg 23 ingår i stråk 11 och är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funktionellt prioriterade
stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg 23 ingår i de utpekade stråken för ökad
regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av näringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl
den regionala utvecklingen som för långväga transporter. I nollalternativet bedöms nedanstående två
förstärkningar med mötesseparering inom stråk 11 komma till stånd i Kronobergs län (låsta men ännu ej
genomförda investeringar sedan tidigare plan):


Huseby – Marklanda. Sträckan saknar mötesseparering och har brister i sidoområdet, vilket lett till
åtgärdsförslaget att i befintlig korridor bygga om vägen till mötesfri landsväg på en sträcka av ca
10,5 km. En standardhöjning medför att hastigheten på vägen kan höjas.



Älmhult-Möllerud. Åtgärden innebär att vägen mötes-separeras i befintlig sträckning med syfte att
förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Breddning kommer att krävas för
omkörningssträckor. Vägstandarden kommer att bli gles mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m.

Trafikverket, Prognos för persontrafiken 2040, Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01
Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060, gäller fr o m 2016-04-01, PM 20160311
28 Trafikverket, Prognos för godstransporter 2040, Trafikverkets Basprognoser 2016
29 Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060, gäller fr o m 2016-04-01, PM 20160311
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8.

Beskrivning av betydande miljöpåverkan av tillkommande
åtgärder

Nedan beskrivs hur respektive åtgärd påverkar det transportpolitiska hänsynsmålet (klimat, hälsa och
landskap) jämfört med nollalternativet, som innebär att bara de redan beslutade åtgärderna sedan förra
planomgången genomförs. Många av de planerade åtgärderna syftar främst till att uppnå funktionsmålet och
därför redogörs också för inverkan på detta mål. Bedömningarna för Lv 834, Rv 27 och partiellt dubbelspår
Alvesta-Växjö kommer helt från Trafikverkets Samlade effektbedömningar. Effektbedömningarna för
mindre infrastrukturåtgärder och bidragsobjekt har helt baserats på Trivectors expertbedömningar.

Större infrastrukturåtgärder
Partiellt dubbelspår Alvesta-Växjö, samfinansiering

Järnvägen mellan Alvesta-Växjö är en av de hårdast belastade enkelspåriga bandelarna i Sverige och enligt
Trafikverkets statistik ligger Alvesta i botten i södra Sverige när det gäller punktlighet för tågtrafiken.
Motsvarande statistik för Växjö är inte mycket bättre, vilket till viss del beror på att kapaciteten mellan
Växjö och Alvesta är otillräcklig i förhållande till den trafik som rullar på banan. Sträckan medger heller
ingen återställningskapacitet för tågtrafik som redan är försenad. Förseningar som redan har uppstått
riskerar istället att växa på denna sträcka. Trafikverket har också konstaterat bristerna och i
länstransportplanen avsätts 30 miljoner kronor för samfinansiering med nationell plan. Åtgärden är dock
inte upptagen som namngivet objekt i Trafikverkets förslag till nationell plan, men finns med som objekt
om ramen utökas med 10 procent. Ett finansieringsavtal har ännu inte upprättats.
Ser man på åtgärdens bidrag till hänsynsmålet påverkas klimatet positivt genom att kollektivtrafikens
konkurrenskraft och attraktivitet stärks men energianvändningen vid anläggandet och underhåll av
dubbelspåret ger viss negativ inverkan. Enligt Trafikverkets Samlade effektbedömning bedöms landskapet
ges en liten negativ inverkan avseende Biologisk mångfald, växtliv och djurliv samt Forn- och
kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse. Detta på grund av att dubbelspår kommer att ge ökade
barriäreffekter för djurliv och öka risken för mortalitet hos djuren samt att det finns ett riksintresse med
kulturreservat inom influensområdet som skulle kunna påverkas och behöver utredas vidare.
Ser man på bidraget till funktionsmålet är åtgärden enbart positiv. Åtgärden bedöms öka tillförlitligheten för
medborgarnas resor och företagens transporter. Företagens transporter bedöms också ges ökad nöjdhet och
kvalitet. Tillgängligheten regionalt bedöms öka både avseende pendling, tillgänglighet till storstad och
interregionalt. Åtgärden bedöms leda till mer jämställt transportssyetem och öka kollektivtrafikens andel av
resorna.
Lv 834 Hovmantorp, korsning järnväg

Åtgärdens syfte är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för biltrafiken som ska korsa
järnvägsspåret i Hovmantorp genom att bygga en planskild korsning. Ny huvudgata anläggs som en
koppling mellan Oxtorpsgatan och Fabriksgatan via ny bro över järnvägen. Befintlig plankorsning med
Storgatan (väg 834) stängs.
Ser man på åtgärdens bidrag till hänsynsmålet påverkas klimatet negativt genom att vägtransporter beräknas
öka och energianvändningen vid byggande, drift och underhåll beräknas öka. Luftkvaliteten påverkas också i
negativ riktning genom ökade emissioner av NOx och PM10. Utbyggnaden kommer att påverka landskapet
i negativ riktning. Enligt Trafikverkets Samlade effektbedömning bedöms trafiksäkerheten också
sammantaget påverkas i negativ riktning genom ökat trafikarbete på väg som inte vägs upp av de positiva
effekterna av planskildheten. Människors hälsa i övrigt påverkas däremot i positivt genom minskat buller
längs Storgatan och bulleråtgärder längs den nya gatan om så behövs. Likaså kommer en cykelport att öka
barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på egen hand ta sig fram till sina mål.
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Ser man på bidraget till funktionsmålet är åtgärden mer positiv. Åtgärden bedöms öka tillförlitligheten för
medborgarnas resor och företagens transporter. Medborgarnas resor avseende trygghet och bekvämlighet
går också i positiv riktning. Barn och ungas skolväg påverkas också positivt. Men det finns också negativ
påverkan även inom funktionsmålet genom att ökad restid påverkar pendling negativt och även näringslivets
transporter i negativ riktning avseende kvalitet.
I projektet finns också en koppling till utbyggnad av bostäder och pendlare i dessa områden får ökad
möjlighet att enkelt nå järnvägen.
Rv 27 Säljeryd – Växjö

Åtgärdens syfte är att öka trafiksäkerheten och förbättra regional tillgänglighet genom att bredda och
mötesseparera vägen i befintlig sträckning till gles 2+1-väg och höja skyltad hastighet på de sträckor som
idag har 90 till 100 km/h. En översyn av korsningar, anslutningar och sidoområde ska också göras.
Åtgärden kommer att inverka positivt på funktionsmålet genom förbättringar för vägtrafiken som får
tydligare och säkrare omkörningar, ökad framkomlighet och minskade restider vid arbetsresor. Inverkan på
hänsynsmålet blir istället negativ, framför allt avseende klimat men också avseende landskap.
Trafiksäkerheten bedöms sammantaget påverkas positivt.

Mindre infrastrukturåtgärder (<25 Mkr)
Då dessa åtgärder inte är preciserade utan utgör exempel på möjliga åtgärder är det svårt att bedöma vilka
konsekvenserna blir för miljön. Länstransportplanen anger en viljeinriktning som utgår ifrån politiskt
antagna mål och strategier. Då åtgärderna inom dessa områden ej är låsta finns här också en stor möjlighet
att påverka och styra åtgärderna ytterligare för att nå långsiktigt hållbara och trafikslagsövergripande
transportlösningar i enlighet med hur åtgärdsplaneringen ska gå till med ett avstamp i bristanalys och
problembeskrivning med efterföljande åtgärdsplanering. Den nya planprocessen bedöms genom sitt breda
anslag innebära förbättrade möjligheter att identifiera lösningar på problem inom steg 1 och 2 av
fyrstegsprincipen.
I mindre infrastrukturåtgärder ingår bland de nya satsningarna i planen (borträknat redan låsta mindre
objekt) satsningar på cykelvägar med 43 procent och vägobjekt (trafiksäkerhetsåtgärder och breddning) med
44 procent av investeringarna. 10 procent av de satsade medlen inom mindre infrastrukturåtgärder går till
kollektivtrafik och 3 procent går till mobility management-åtgärder.
Eftersom det idag inte är klart vilka åtgärder som kommer att genomföras eller var de sker är det svårt att
bedöma effekterna. Nedan görs därför generella bedömningar av vad man kan förvänta sig för effekter av
de olika åtgärdspaketen:
Åtgärder i vägobjekt som syftar till att öka trafiksäkerheten ger stora positiva effekter avseende
trafiksäkerhet och endast försumbara negativa effekter inom andra aspekter. Åtgärder i vägobjekt som avser
breddning och ökad framkomlighet för biltrafiken ger positiva effekter för persontransporter och
näringslivets transporter på väg men innebär samtidigt att den relativa attraktiviteten för vägtrafik gynnas
vilket gör det mindre attraktivt att välja alternativa färdmedel. Effekten för klimatet blir därmed negativ
både med hänsyn till ökad vägtrafik men även med hänsyn till att utbyggnader ger ökad energiåtgång.
Breddningen av vägar tar också mark i anspråk. Speciellt negativ blir effekten för klimatet om breddningen
av vägen också medför att tillåten hastighet på vägen höjs, då detta ökar vägtrafikens attraktivitet ytterligare.
Breddning av väg tar mark i anspråk vilket i huvudsak medför risk för påverkan på miljöaspekterna mark,
vatten, biologisk mångfald samt forn- och kulturlämningar. Det rör sig dock om mindre markanspråk,
företrädesvis i anslutning till befintlig infrastruktur, vilket innebär att det finns en möjlighet att senare i
planerings- och projekteringsprocessen hitta bra lösningar för att minimera påverkan genom val av
lokalisering/sträckning samt bra lösningar för avvattning m m.
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Utbyggnad av cykelvägar samt de upprustningar av hållplatser som planeras inom åtgärdsområdet
kollektivtrafik förbättrar resmöjligheterna med cykel och kollektivtrafik. Dessa färdmedels relativa
attraktivitet i förhållande till biltrafiken ökar genom åtgärderna och leder därmed till minskade utsläpp av
koldioxid och därmed minskad klimatpåverkan. Själva utbyggnaden av cykelvägen kräver dock viss energi
med koldioxidutsläpp som följd, men effekten bedöms som relativt liten, t ex i jämförelse med utbyggnad
av vägar. Cykelvägarna tar också viss mark i anspråk vilket kan påverka landskapet, men inverkan bedöms
som liten och beror helt på var de anläggs. Effekten blir t ex mycket liten om de anläggs inom tätbebyggt
område och om eller parallellt med befintlig väg. Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk
luft bedöms totalt sett påverkas i positiv riktning av åtgärderna.
Åtgärden mobility management inverkar mycket positivt på såväl klimatet som luftföroreningar från
trafiken utan att ge några negativa effekter på andra aspekter. Även buller kan till viss del minska om fler
väljer andra färdmedel än bil. Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft bedöms därmed
totalt sett påverkas i positiv riktning av mobility management.
Sammanfattningsvis kan konstateras att alla åtgärdsområdena inom mindre infrastrukturåtgärder utom
breddning av vägar leder till positiva effekter för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk
luft och med relativt små negativa effekter avseende andra aspekter. Flera av åtgärderna har också en positiv
inverkan på trafiksäkerheten. Eftersom mobility management-åtgärder bedöms kunna ge stora positiva
effekter för klimatet, utan att man får några negativa effekter avseende andra aspekter, hade de
sammantagna positiva effekterna av mindre infrastrukturåtgärder kunnat bli högre om en större andel av
investerade medel hade satsats på denna åtgärd istället för breddning av vägar.

Bidragsobjekt
Bidragsobjekten till Bidragen för Trafiksäkerhet, kollektivtrafik och miljö omfattar bidrag till regionala
kollektivtrafikanläggningar och åtgärder för miljö och trafiksäkerhet. När det gäller bidragsobjekten inom
trafiksäkerhet och miljö kommer det troligtvis mest att omfatta bidrag till utbyggnad av cykelvägar inom
det kommunala väghållningsområdet men även bulleråtgärder på det kommunala vägnätet kommer
sannolikt att ingå. Fokus på partiklar i boendemiljöer nära större gator kommer sannolikt att öka, vilket kan
medföra ökade antal ansökningar om statsbidrag för att genomföra åtgärder.
Åtgärderna förväntas huvudsakligen bidra positivt avseende klimat genom att resande med kollektivtrafik
och med cykel görs mer gynnsamt även om negativ inverkan fås vid själva byggandet av åtgärderna.
Trafiksäkerheten förbättras och åtgärden förväntas leda till positiv utveckling avseende målet om god
bebyggd miljö och människors hälsa genom att emissioner till luften minskas då kollektivtrafikens och
cykeltrafikens relativa attraktivitet förstärks gentemot bilen. Målet om god bebyggd miljö går också i positiv
riktning dels genom bullerdämpande åtgärder, dels genom att tillgängligheten med kollektivtrafik och med
cykel ökar och möjligheterna för barn, funktionshindrade och äldres att på egen hand ta sig fram till sina
mål ökar.
Bidrag till enskilda vägar avser främst smärre upprustningsåtgärder. Genom åtgärderna ökar bilens
relativa attraktivitet något jämfört med andra trafikslag och bedömningen är därför att åtgärden är svagt
negativ för klimatet då mängden fordonskilometer kan öka något jämfört med om inga åtgärder genomförs.
Vägtransportsystemets totala emissioner av NOx och partiklar kan därmed komma att öka något men
effekten bedöms bli liten. Trafiksäkerheten kan komma att påverkas något i positiv riktning av ökat
underhåll.
Driftsbidrag till flygplatser ger positiva effekter på funktionsmålet med ökad tillgänglighet men negativa
effekter avseende klimatet, bl a genom att det blir mer attraktivt att flyga än att resa med t ex tåg.
Driftsbidraget till flygplatser kan också förväntas inverka negativt på hälsan genom ökat buller och genom
att de totala emissionerna av NOx och partiklar kan komma att öka om flygets attraktivitet ökar jämfört
med tågets.
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Sammanfattande bedömning
Nedan sammanfattas planens förväntade effekter på klimat, hälsa och landskap. För respektive del visas
också en sammanställning i tabell för att lättare se de totala effekterna av åtgärderna inom olika områden.
Varje åtgärd presenteras i en kolumn och kolumnbredden har satts i relation till omfattningen av satsade
medel på åtgärden under planperioden 2018-2029. Detta för att få en uppfattning om hur mycket medel
som satsas på åtgärder som går i positiv respektive negativ riktning avseende de olika aspekterna. Röd färg
visar att åtgärden går i negativ riktning avseende den studerade aspekten och grön färg att den går i positiv
riktning. Gul färg visar att det knappast blir någon förändring. Där det inte gått att göra någon bedömning
har vit färg använts. Region Kronoberg har genom särskilda ansökningar erhållit cirka 90 miljoner kronor
från nationella medel för att utveckla kollektivtrafikanläggningar i länet. Dessa medel ingår inte i
länstransportplanen och bedöms därför inte här, men påverkar planen på så sätt att Region Kronoberg
endast i begränsad omfattning har prioriterat kollektivtrafikåtgärder i länstransportplanen.
Klimat

De nya åtgärderna i planen innehåller till stor del investeringsåtgärder som syftar till ökad framkomlighet
och förbättrad trafiksäkerhet på väg. Utbyggnad av nya förbifarter samt mittseparering och breddning leder
till högre hastigheter. Många av dessa åtgärder leder i positiv riktning avseende funktionsmålet med ökad
framkomlighet för biltrafiken. Men det sker på bekostnad av ökad bränsleförbrukning, dels genom ökad
trafik, dels genom ökad bränsleförbrukning per fordonskilometer, och därmed ökade utsläpp av koldioxid.
De bidrar därmed negativt till hänsynsmålet. Endast samfinansiering av dubbelspårsutbyggnad järnvägen
Alvesta- Växjö, mindre investeringarna i cykelvägar, kollektivtrafik och mobility management-åtgärder samt
Bidragsobjekt avseende Kollektivtrafikåtgärder samt Trafiksäkerhet och Miljö (där bidrag för cykelvägar
ingår) leder i positiv riktning avseende minskad bränsleförbrukning och därigenom positiva effekter för
klimatet. En stor del av satsade medel går till åtgärder som leder i negativ riktning och en något mindre del
på åtgärder som går i positiv riktning när det gäller klimatet. Sammantaget bedöms därför de nya åtgärderna
i planen vara sämre ur klimatsynpunkt än nollalternativet, d v s att bara i planen redan låsta åtgärder
genomförs.
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Tabell 4

De olika åtgärdernas förväntade effekt på klimatet. Respektive åtgärds kolumnbredd är satt i relation till
omfattningen av satsade medel på åtgärden under planperioden 2018‐2029. Röd färg: negativ riktning, gul färg:
neutral, grön färg positiv riktning, vit färg: ingen bedömning har kunnat göras.
MM

Hälsa
Luft

Det som framförallt har betydelse för om mål och normer avseende luftkvalitet ska klaras är utveckling av
trafiken i tätorter samt teknikutveckling avseende emissioner från fordon.
Sammantaget satsas ungefär lika mycket medel på åtgärder som leder i negativ respektive positiv riktning
avseende emissioner av luftföroreningar. De båda större vägprojekt, som står för en relativt stor del av de
satsade medlen på nya åtgärder i planen, samt mindre investeringar i breddning av väg, och investering i
enskilda vägar förväntas leda i negativ riktning avseende vägtransportsystemets totala emissioner av NOx
och partiklar (PM10). De leder därmed i negativ riktning avseende både det nationella målet om frisk luft
och det regionala målet om att år 2020 ska utsläppen av NOx i länet ha minskat med 2 500 ton. Halterna av
NOx och inandningsbara partiklar beräknas dock inte öka i tätorterna eftersom emissionerna beräknas ske
utanför tätbebyggt område. Samfinansieringen av partiellt dubbelspår mellan Alvesta och Växjö samt de
mindre investeringarna i cykelvägar, kollektivtrafik och mobility management-åtgärder leder, liksom
åtgärderna med bidragsobjekt inom koll och miljö (som bl a omfattar utbyggnad av cykelvägar), istället i
positiv riktning avseende minskade emissioner av NOx och partiklar. Var de får effekter beror av var och
hur åtgärderna sätts in, men kan åtminstone lokalt bidra till att man går i positiv riktning mot målet.
Att mängdsätta en förändring eller prognosticera en utveckling för att jämföra nollalternativet med
planalternativet är inte möjligt, men ungefär lika mycket medel satsas på åtgärder som går i rätt riktning mot
målet som i åtgärder som går i negativ riktning.
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Buller

Få av de föreslagna åtgärderna förväntas ge någon betydande inverkan på buller utom bidragsobjekt inom
miljö som kan komma att omfatta bullerskyddsåtgärder. Länsväg 834 Hovmanstorp – korsning med
järnvägen bedöms också minska antalet personer som exponeras för ljudnivåer över riktvärden. Driftsbidrag
till flygplatser bedöms istället leda i motsatt riktning med ökat buller från flygtrafiken och ge fler personer
som är exponerade för höga ljudnivåer samt minska förekomsten av områden med hög ljudmiljökvalitet.
Fysisk aktivitet (människors hälsa)

De åtgärder som innebär att fler väljer att cykla eller gå till fots, och i viss mån också åtgärder som leder till
ökat resande med kollektivtrafiken, leder till ökad motion och därmed ökad hälsa hos befolkningen.
Därmed ger de mindre investeringarna i cykelvägar, kollektivtrafik och mobility management-åtgärder
positiv inverkan på hälsa. För samfinansieringen av partiellt dubbelspår Alvesta-Växjö anger Trafikverket i
sin bedömning att det bör leda till att fler reser kollektivt och fler därmed får ökad hälsa genom ökad fysisk
aktivitet, men man bedömer effekten som liten. De övriga nya åtgärderna i planen bedöms i övrigt inte ge
någon inverkan på hälsan avseende denna aspekt.
Tillgänglighet och barriäreffekter (befolkning)

Flera av åtgärderna i planen bedöms öka barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på egen hand ta
sig fram till sina mål, bl a utbyggnaden av cykelvägar och förbättringarna av hållplatser. Men även Länsväg
834 Hovmantorp – korsningen med järnvägen förväntas göra det enklare att passera järnvägen för
oskyddade trafikanter och därmed inverka positivt på barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på
egen hand ta sig fram till sina mål.
Bredare väg och mittseparering kan leda till en ökad barriäreffekt och minskad tillgänglighet i och med att
det blir svårare att korsa vägen för den som vill det. Det blir också svårare och trängre för de som vill cykla
längs vägen. I samband med mittseparerings- och korsningsåtgärder är det också viktigt att se över
hållplatslösningar för kollektivtrafik som kan eventuellt kan komma att beröras. Utbyggnaden av Lv 834
Hovmantorp – korsning med järnväg kan leda till minskade barriäreffekter för de gående och cyklister som
planskilt då kan korsa järnvägen.
Med tanke på att transportbehovet i länet beräknas öka under planperioden i både noll- och planalternativet
är det av vikt att åtgärder för ökad kollektivtrafik, cykelåtgärder samt andra avlastande åtgärder i
tätortsmiljöer kommer till stånd inom ramen för de mindre investeringarna för att få så stora positiva
effekter som möjligt på människors hälsa.
Trafiksäkerhet

Flera av åtgärderna förväntas leda i positiv riktning avseende trafiksäkerhet. Detta gäller det större
vägprojektet Rv 27 Säljeryd samt mindre infrastrukturåtgärder med trafiksäkerhetsåtgärder för vägobjekt
samt satsningen på cykelvägar. Även bidragsobjekten inom trafiksäkerhet och miljö samt enskilda vägar
förväntas bidra till en positiv utveckling av trafiksäkerheten. Det större vägobjektet Lv 834 Hovmanstorpkorsningen med järnvägen beräknas dock leda i negativ riktning avseende trafiksäkerheten genom att
vägtrafiken får längre körväg vilket inte i tillräckligt stor omfattning kompenseras av den förbättrade
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
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Tabell 5

De olika åtgärdernas förväntade effekt på människors hälsa inkl trafiksäkerhet. Respektive åtgärds kolumnbredd
är satt i relation till omfattningen av satsade medel på åtgärden under planperioden 2018‐2029. Röd färg: negativ
riktning, gul färg: neutral, grön färg positiv riktning, vit färg: ingen bedömning har kunnat göras.
MM

Landskap
Landskap - skala, struktur eller visuell karaktär

Utifrån planens innehåll bedöms båda de två nya större investeringar i nya vägobjekt ge negativ inverkan på
landskapet. Det är viktigt att bedöma aspekten i kommande utrednings- och planeringssteg så att nya vägar,
men även nya cykelvägar, anpassas till landskapet utifrån de kvalitéer som finns för att minimera de negativa
effekterna.
Biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv) och intrång i skyddsvärda områden

De nya större investeringsåtgärderna i planförslaget bedöms båda, liksom samfinansieringen av partiellt
dubbelspår Alvesta-Växjö, bidra till ökad mortalitet och ökade barriärer för djurlivet. Desamma gäller
mindre investeringar som avser breddning av befintliga vägar även effekten här blir betydligt mindre än vid
utbyggnad av ny väg. Om passagemöjligheter tillskapas kan åtgärderna bidra till en förbättrad situation.
När det gäller markanspråk för byggnation föreligger risk för lokal påverkan i samband med byggnation
som hanteras bättre i enskilda projekt genom genomgång av värdefulla områden i skogsmark, våtmarker
och sjöar och vattendrag så att dessa kan undvikas och/eller skadeverkningar kan minimeras innan och
under byggnation samt drift. Det har t ex redan konstaterats att utbyggnaden av Lv 834 Hovmantorp –
korsning med järnvägen kan ge möjlig negativ genom att lokal förekomst av mosippa kan påverkas.
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Tabell 6

De olika åtgärdernas förväntade effekt på Landskapet. Respektive åtgärds kolumnbredd är satt i relation till
omfattningen av satsade medel på åtgärden under planperioden 2018‐2029. Röd färg: negativ riktning, gul färg:
neutral, grön färg positiv riktning, vit färg: ingen bedömning har kunnat göras.
MM
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Bidrag till funktionsmålet

Bidrag till funktionsmålet ingår inte i det som ska bedömas inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning.
Här har dock en bedömning utifrån funktionsmålet dock ändå tagits med som en slags förklaring till varför
man har med dessa åtgärder i länsplanen trots att de i de flera fall inte är bra för klimatet.
Som tidigare angivits är det många av åtgärderna i länstransportplanen som förväntas leda i negativ riktning
när det gäller klimatet men istället leder i positiv riktning när det gäller funktionsmålet med ökad
tillgänglighet för framför allt pendlare med biltrafik, och även andra bilister, som får tryggare och
bekvämare resor. Åtgärderna bidrar också till ökad tillförlitlighet i transportsystemet för flera
trafikantkategorier. Flera åtgärder ger ökad möjlighet för barn och unga att gå eller cykla på egen hand.
Negativa effekter inom funktionsmålet fås främst genom att några åtgärder bidrar till minskad andel
kollektivtrafik. Sammanställningen av effekterna för de olika åtgärderna visas nedan.
Tabell 7

De olika åtgärdernas förväntade effekt på funktionsmålet. Respektive åtgärds kolumnbredd är satt i relation till
omfattningen av satsade medel på åtgärden under planperioden 2018‐2029. Röd färg: negativ riktning, gul färg:
neutral, grön färg positiv riktning, vit färg: ingen bedömning har kunnat göras.
MM
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9.

Uppföljning

Alla planer som miljöbedöms måste följas upp och även planens miljöpåverkan som helhet bör följas.
Flera av planens förslag kommer att drivas vidare inom ramen för olika lagreglerade processer.
Infrastrukturutbyggnad förutsätter till exempel en omfattande planeringsprocess och juridiska prövningar
för varje enskilt objekt. Andra förslag kommer att drivas vidare inom kommunernas fysiska planering eller
genom att särskilda handlingsprogram utarbetas. I varje sådan fortsatt hantering är det viktigt att tillräckliga
miljöutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar eller motsvarande utarbetas som underlag för de
ställningstaganden som behöver göras. Uppföljning och avstämning av de tilldelade medlen för
infrastruktursatsningar görs årligen gentemot Trafikverket. Vid dessa avstämningar är det viktigt att även
följa upp planens miljömässiga intentioner.
För att följa upp effekten av planen föreslås följande indikatorer:
Klimat



Klimatpåverkande utsläpp



Energianvändning, körsträcka med bil



Körsträcka per invånare

Hälsa



Utsläpp av partiklar PM2.5 och PM 10



Kväveoxidutsläpp



Besvär av trafikbuller



För objekt där noggrannare planeringsunderlag tas fram kontrolleras att riktvärden för buller och
utsläpp av NOx och PM klaras och eventuella bulleråtgärder/åtgärdsprogram finns.

Landskap

För objekt där noggrannare planeringsunderlag tas fram kontrolleras att negativa effekter förebyggs i ett
tidigt skede. Påverkan på landskapets värden är särskilt beroende av objekt och åtgärders läge och
utformning.
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11. Bilaga. Avgränsning av betydande miljöaspekter kopplat mot miljökvalitetsmål
Regionalt
miljökvalitetsmål

Miljöaspekt

Potentiellt betydande
miljöpåverkan
Ja

Nej

Behandlas i
miljökonsekvensbeskrivning

Motiv till avgränsning

Begränsad
klimatpåverkan

Klimat

X

Ja

Vägtransporterna står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser.
De åtgärder som är aktuella i länsplanen har dock en marginell påverkan i
förhållande till de nationella åtgärder inom många områden som krävs för
att Sverige ska kunna klara sina klimatåtaganden.

Frisk luft

Luft

X

Ja

Risk för överskridande av miljökvalitetsnorm bedöms liten baserat på
nuläget avseende tätortsmätningar i Växjö och Ljungby. Utanför tätorter är
problemet avsevärt mindre än inne i tätorterna.

Människors hälsa

X

Ja

Se ovan

Bara naturlig
försurning

Giftfri miljö

Människors hälsa

X

Nej

Vatten

X

Nej

Vatten

X

Nej

Mark

X

Nej

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

X Nej

Forn- och
kulturlämningar,
bebyggelse och annat
kulturarv

X Nej

Transporter bidrar till utsläpp av försurande ämnen. Den nationella
vägtrafiken har dock en marginell påverkan på försurningen av mark och
vatten. Den försurning som sker nu är främst relaterad till markanvändning
och utsläpp från sjöfart och trafik på kontinenten.

Denna plan bedöms inte i stort att påverka möjligheten att nationellt eller
regionalt nå målet. Trafikolyckor är dock en bidragande orsak till spridning
av miljö- och hälsofarliga kemikalier i mark och vatten. Vid byggnation av
vägar och andra infrastrukturanläggningar kan förorenad mark som kräver
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Regionalt
miljökvalitetsmål

Miljöaspekt

Potentiellt betydande
miljöpåverkan
Ja

Nej

Behandlas i
miljökonsekvensbeskrivning

Motiv till avgränsning

sanering förekomma, exempelvis i anslutning till gamla stationsområden.
Utreds i förekommande fall i kommande planeringsskede.
Skyddande ozonskikt

Ej relevant för
transportsystemet

- -- -

Säker strålmiljö

Ej relevant för
transportsystemet

- -- -

Ingen övergödning

Vatten

X

Nej

Mark

X

Nej

Vatten

X

Nej

Infrastruktur tar mark i anspråk och fragmenterar och utgör en barriär i
landskapet. Den påverkan planen bedöms ha på detta miljökvalitetsmål är
inte betydande och i huvudsak en effekt av trafiken som bedöms lika i nolloch planalternativ, bland annat genom spridning av föroreningar vid
exempelvis anläggning och olyckor.

Levande sjöar och
vattendrag

Grundvatten av god
kvalitet

Miljömålet påverkas främst av jordbruk och enskilda avlopp. Trafiken har
en marginell påverkan genom sina utsläpp av luftburet kväve.

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

X

Nej

Infrastruktur tar mark i anspråk och fragmenterar och utgör en barriär i
landskapet. Planen kan ge ökade barriärer och innebära intrång i värdefull
natur. Aspekten bör därför följas upp i kommande planeringsskede för
investeringsprojekt. Risk för påverkan på levande sjöar och vattendrag i
samband med byggnation hanteras bättre i den fortsatta planeringen av
enskilda projekt.

Vatten

X

Nej

Trafikens påverkan på grundvattenkvalitén uppkommer dels genom drift av
vägar, där saltning kan bidra till saltinträngning i grundvattnet, dels kan
olyckor leda till att grundvatten förorenas av dels drivmedel eller andra
kemikalier vid olyckor vid transport av farligt gods.
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Regionalt
miljökvalitetsmål

Miljöaspekt

Potentiellt betydande
miljöpåverkan
Ja

Nej

Behandlas i
miljökonsekvensbeskrivning

Motiv till avgränsning

Planen bedöms ej bidra till påtagliga negativa eller positiva konsekvenser
för miljöaspekten vatten.
Planen kunna leda till ökad trafik jämfört med nollalternativet, vilket gör att
risker kopplande till användningen av vägen kan öka något. Effekten
bedöms dock bli liten.
Risk för påverkan för enskilda vattenförekomster i samband med
byggnation hanteras bättre i den fortsatta planeringen av enskilda projekt.
Det är då viktigt att beakta både dricksvattentäkter i bruk och
vattentillgångar av vikt för framtida behov.
Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

Ej relevant i länet

-- -

Myllrande våtmarker

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

X

Nej

Infrastrukturen påverkar våtmarksmiljöer genom att mark tas i anspråk och
bidrar till att skapa barriäreffekter och fragmentisering av landskapet.
Nybyggnad, samt drift och underhåll kan även resultera i ändringar av de
hydrologiska förhållandena i våtmarken.
Risk för påverkan på myllrande våtmarker i samband med byggnation
hanteras bättre i den fortsatta planeringen av enskilda projekt.

Levande skogar

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

X Infrastrukturutbyggnad
Nej
innebär

ofta ett intrång och fragmentering av
landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Mitträcken skapar en barriär
som försvårar framkomligheten för exempelvis skogsbruksmaskiner, detta
kan även resultera i ett ökat behov av nya skogsbilvägar.
Risk för påverkan på levande skogar i samband med byggnation hanteras
bättre i den fortsatta planeringen av enskilda projekt.

38

Page 217 of 652

Bilaga 2

Regionalt
miljökvalitetsmål

Miljöaspekt

Potentiellt betydande
miljöpåverkan
Ja

Ett rikt
odlingslandskap

Nej

Behandlas i
miljökonsekvensbeskrivning

Motiv till avgränsning

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

X

Ja

Infrastrukturutbyggnad kan innebära intrång och fragmentering av
landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Ny infrastruktur kan även ha
en påverkan på småbiotoper som skyddas av det generella biotopskyddet

Forn- och
kulturlämningar,
bebyggelse och annat
kulturarv

X

Ja

Infrastrukturutbyggnad kan innebära intrång och fragmentering av
landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Påverkan kan ske både direkt
och indirekt på kulturarvet.

X

Ja

Åtgärder på vägar, cykelvägar och kollektivtrafik påverkar på vilket sätt
befolkningen väljer att resa, vilket kan ha både positiva och negativa
effekter på övriga miljökvalitetsmål.

Storslagen fjällmiljö

Ej relevant i länet
-- -

God bebyggd miljö

Klimat

Positiva effekter kan också nås genom att befolkningen får lättare att
transportera sig dit de ska med olika transportslag, ex. bil, cykel och
kollektivt.
Människors hälsa

X

Ja

Infrastruktur kan ha både negativa och positiva konsekvenser för
boendemiljön. En utbyggnad av vägnätet kan leda till en förändring av
antalet fastigheter som är bullerstörda, samtidigt som utbyggnader ofta
också resulterar i att bulleråtgärder genomförs på de fastigheter som i
dagsläget är störda.
Åtgärder för ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet kan förbättra
människors livskvalité.
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Regionalt
miljökvalitetsmål

Miljöaspekt

Potentiellt betydande
miljöpåverkan
Ja

Befolkning

X

Nej

Behandlas i
miljökonsekvensbeskrivning
Ja

Motiv till avgränsning

Säkerhetshöjande åtgärder på vägar, som mitträcken gör att det skapas
barriäreffekter, som kan försvåra framkomligheten för boende i anslutning
till vägen om åtgärder ej vidtas för att lösa detta.
Åtgärder för ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet kan förbättra
människors livskvalité.

Materiella tillgångar

X

Ja

Landskapsaspekten handlar om landskapets helhet och karaktärsdrag
och bedöms kunna påverkas av planens konkreta innehåll. För
utbyggnad av nya vägar är aspekten av betydelse och kräver fortsatt
utredning inför kommande utrednings- och planeringssteg.

Översiktligt
Landskap (X)

Ett rikt växt- och
djurliv

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

Åtgärder i planen bedöms leda till att ny mark tas i anspråk på
sådana platser att kriterierna för betydande miljöpåverkan uppfylls.

X

Ja

Infrastruktur tar mark i anspråk och bidrar till en fragmentisering av
landskapet och barriäreffekter. Detta påverkar landskapets funktion och
hela ekosystemet. Skyddade och skyddsvärda områden kan påverkas.
Tillsammans med annan exploatering kan kumulativa effekter uppstå.
En förändrad bullernivå kan påverka hur ett område används av t ex fåglar.
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Regionstyrelsen

Remissyttrande – Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029; Dnr N2017/05430/TIF

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsens eget svar till
Näringsdepartementet

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 30
november 2017.
Region Kronobergs svar på nationell plan bygger på gemensamma
ställningstaganden utifrån det sydsvenska positionspapperet ”Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt Sverige” och de sydsvenska prioriteringarna, vilket är framtaget
gemensamt av Sydsveriges sex regioner; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge,
Skåne och Halland.
Region Kronoberg lämnar yttrandet som ansvarig för samordningen av det
regionala tillväxtarbetet, länsplaneupprättare och som ansvarig för den regionala
kollektivtrafiken. Yttrandet bygger på fortlöpande samverkan med kommunerna i
tjänstemannagruppen för infrastruktur, näringslivet och andra aktörer i regionen.
Bakgrund
Den 31 augusti lämnade Trafikverket över sitt förslag till nationell transportplan
2018 – 2029 till regeringen. Samtidigt skickades planen ut på remiss. Remisstiden
pågår till 30 november. Regeringen fattar det slutliga beslutet om den nationella
transportplanen våren 2018. Parallellt med den Nationella planen pågår
Sverigeförhandlingens slutarbete för att senast vid årsskiftet lämnas över till
regeringen. Regeringen ska också fatta beslut om Sverigeförhandlingens förslag
våren 2018. Förslaget till nationell plan bygger också på det så kallade
inriktningsunderlaget vilket Region Kronoberg lämnade yttrande på i början av
2016 (15RK1065).
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 har tagits
fram på uppdrag av och enligt direktiv från regeringen och omfattar åtgärder för
att underhålla den statliga infrastruktur och utveckla de statliga vägar och järnvägar
samt sjöfart och luftfart. Förslaget är omfattande, drygt 1 200 sidor, och består av
ett huvuddokument och sex underdokument.
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Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden
2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remissyttrande – Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029; Dnr N2017/05430/TIF
Trafikverkets förslag till nationell plan
www.trafikverket.se/nationellplan
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Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se
n.nationellplan@regeringskansliet.se

Remissyttrande – Förslag till nationell plan för

transportsystemet 2018-2029; Dnr
N2017/05430/TIF
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronobergs svar på nationell plan bygger på gemensamma
ställningstaganden utifrån det sydsvenska positionspapperet ”Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt Sverige” och de sydsvenska prioriteringarna vilket är framtaget
gemensamt av Sydsveriges sex regioner; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge,
Skåne och Halland.
Region Kronoberg lämnar yttrandet som ansvarig för samordningen av det
regionala tillväxtarbetet, länsplaneupprättare och som ansvarig för den regionala
kollektivtrafiken. Yttrandet bygger på fortlöpande samverkan med kommunerna i
tjänstemannagruppen för infrastruktur, näringslivet och andra aktörer i regionen.
Sammanfattning av synpunkter
Övergripande







Tidigare utpekade åtgärder och nya föreslagna åtgärder i Kronobergs län
måste finnas kvar och genomföras.
De sydsvenska prioriteringarna bör genomföras i sin helhet, eftersom
nyttan av föreslagna åtgärder uppnås när förslaget tas med i sin helhet
Det är positivt att den nationella ramen utökats med 100 miljarder kronor,
dock är det inte tillräckligt.
Region Kronoberg anser att ramen minst måste utökas med ytterligare 10
procent dvs. 20 miljarder kronor.
För att en acceptabel standard ska kunna hållas på det regionala och enskilda
vägnätet och för att satsningar på cykelvägar, hållplatser och samåkningsparkeringar
för kollektivtrafik ska upprätthållas, måste anslaget till länstrasportplan höjas
drastiskt.
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Brister i Trafikverkets förslag för större åtgärder















Region Kronoberg anser att hela RV 25 ska få mötesseparering för att få
förbättrad trafiksäkerhet på hela sträckan mellan tre av Sydsveriges
tillväxtmotorer - Halmstad, Växjö och Kalmar.
Region Kronoberg anser att det långsiktiga målet är förstärka hela Kusttill-Kust banan, och att 200 km/h blir möjlig som högsta tillåtna hastighet
och dubbelspår på de hårdast belastade sträckorna
Region Kronoberg anser att upprustningen av Kust-till-Kustbanan måste
inledas redan i kommande planperiod med ett partiellt dubbelspår Gemla
– Räppe
Region Kronoberg anser att det innan nästa planperiod måste genomföras
en samlad utredning och prioritering av behovet av ytterligare mötesspår
och partiella dubbelspår på hela Kust-till-Kustbanan.
För att utveckla tågtrafik på Markarydsbanan anser Region Kronoberg att
det snarast måste genomföras kompletterande reinvesteringar och
trimningsåtgärder på sträckan Hässleholm-Markaryd-Halmstad.
För att skapa trovärdighet i ambitionerna på miljön- och klimatområdet
och för att möjliggöra överföra godstransporter från lastbil till järnväg
anser Region Kronoberg att det behövs också kapacitetsförstärkningar på
Älmhults bangård
Region Kronoberg anser att spårbyte, samt elektrifiering på sträckan
Älmhult – Olofström som första delen för att bygga Sydostänken måste
finnas med i den nationella planen.

Övrigt om nationell plan










Arbetet för att få bort resterande 14 farliga plankorsningar korsningar i
Kronobergs län måste fortsätta och intensifieras.
Att bärighets- och tjälsäkra av det mindre vägnätet fortsätter vara
prioriterat och att det i fortsättningen också är möjligt att dessa medel ska
kunna kombineras med medel från länstransportplanen
Region Kronoberg är försiktigt positiva till förslaget att Trafikverket ska få
samfinansiera utbyggnaden av mötesseparering. Region Kronoberg hade
hellre föredragit att den tilldelade ramen till länstransportplanen hade
förstärkts
Region Kronoberg är försiktigt positiva till statsmiljöavtalen, men hade
föredragit att den tilldelade ramen till länstransportplanen hade förstärkts,
så att bidraget på ett bättre sätt hade kunnat bidra till den regionala
utvecklingen som har sin grund i politiskt förankrade utvecklingsplaner i
regionen.
Regelverket för stadsmiljöavtalen måste förändras så att det i
ansökningsskedet äger rum en avstämning med de regionala
kollektivtrafikmyndigheten och länsplaneupprättare, dvs. Regionen.
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Region Kronoberg anser att Trafikverket via den nationella plane måste ta
ansvar för utbyggande av cykelvägar längs med det nationella vägnätet
även i mindre tätbefolkade områden.
Vid ombyggnaden av det statliga vägnätet till mötesseparering, dvs. 2+1väg ska möjlighet för cykeltrafik vara normen.

Ny stambana









Stationsort pekas ut i Kronobergs län på föreslagen sträckning
Finansieringen av ny stambana sker på annat sätt än via anslag
Kraftfull upprustning och utveckling av anslutande banor och vägar till
den nya stambanan
En snabb utbyggnad av hela systemet
En utbyggnad för tåg med hög hastighet, 320 km/h
Omgående påbörja arbetet med delsträckan Hässleholm-Lund
Anslutning (växel) mellan ny stambana och befintliga banor i Hässleholm,
Värnamo och Tranås

Bakgrund
Den 31 augusti lämnade Trafikverket över sitt förslag till nationell transportplan
2018 – 2029 till regeringen. Samtidigt skickades planen ut på remiss. Remisstiden
pågår till 30 november. Regeringen fattar det slutliga beslutet om den nationella
transportplanen våren 2018. Parallellt med den Nationella planen pågår
Sverigeförhandlingens slutarbete för att senast vid årsskiftet lämnas över till
regeringen. Regeringen ska också fatta beslut om Sverigeförhandlingens förslag
våren 2018. Förslaget till nationell plan bygger också på det så kallade
inriktningsunderlaget vilket Region Kronoberg lämnade yttrande på i början av
2016 (15RK1065).
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 har tagits
fram på uppdrag av och enligt direktiv från regeringen och omfattar åtgärder för
att underhålla den statliga infrastruktur och utveckla de statliga vägar och järnvägar
samt sjöfart och luftfart. Förslaget är omfattande, drygt 1 200 sidor, och består av
ett huvuddokument och sex underdokument.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden
2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor. Det är
en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med befintlig plan.
Av direktiven framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt:



333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet,
varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner.
125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av
statliga järnvägar.
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164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar
inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Synpunkter
Region Kronoberg synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018–2029 inleds med synpunkter utifrån de Sydsvenska prioriteringarna
för att därefter lämna mer länsspecifika synpunkter, vilket också inkluderar Region
Kronobergs synpunkter på ny stambana.
Sydsvenska prioriteringar
Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och påverkas av
angränsande län. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och
omvänt, oberoende av regionala gränser. Transporter och resor hänger alltså samman
oavsett vilka administrativa gränser som finns eller vem som har huvudansvaret för
infrastrukturen. Av det skälet samarbetar de sex sydsvenska regionerna kring viktiga mål
och satsningar på södra Sveriges infrastruktur.
Sydsveriges gemensamma prioriteringar av objekt i nationell plan utgår från
positionspapperet och den underliggande systemanalysen. Med våra prioriteringar vill vi
stärka hållbar utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning i Sydsverige och i hela Sverige.
Vi vill bidra till ett klimatsmart transportsystem. Vi vill också medverka till en
välfungerande helhet genom att ta till vara och bygga vidare på den befintliga
infrastrukturen och genom att kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsbyggande går hand i
hand.
I de sydsvenska prioriteringarna har de största satsningarna lyfts fram som är av gemensam
betydelse för Sydsverige men också för de har bedömts ge både regional och nationell
tillväxt. Den nationella planen har på ett relativt bra sätt tagit hand om de sydsvenska
prioriteringarna. Störst nytta av föreslagna åtgärder uppnås dock när förslaget tas med i sin
helhet, eftersom satsningarna är beroende av och samspelar med varandra. För Kronobergs
del saknas framförallt satsningen på Kust-till-Kustbanan, delen Alvesta-Växjö samt
utveckling av Sydostlänken.




Interregional tillgänglighet:
Utbyggnaden av nya stambanor bör starta från storstäderna där
kapacitetsbristerna är som störst. Byggnationen måste ske via särskild
finansiering. Att finansiera stambanorna inom ordinarie ramar innebär att
viktiga satsningar skjuts på framtiden och att stambanornas färdigställande
ligger flera decennier fram i tiden. Det måste också samordnas med
förbättringar av sidobanorna och den regionala tågtrafiken som regionerna
tillhandahåller och utvecklar. Satsningar på de anslutande sidobanorna kan
inte vänta utan måste ske parallellt för att skapa en nödvändig regional
tillgänglighet och underlag för höghastighetstågen.
Sammanknutet Sydsverige:
Den flerkärniga strukturen med tillväxtmotorer och regionala kärnor är en
tillgång. Den flerkärniga ortsstrukturen behöver stödjas genom ett
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finmaskigt nät av vägar och ett fungerande järnvägsnät. Närheten mellan
tillväxtmotorer och kärnor med dess omland måste öka. Tillsammans med
kommunerna bygger vi ut fossilfri busstrafik och ersätter korta bilresor
med cykelvägnät. Sydsveriges järnvägsnät är ett av Sveriges mest
trafikerade. De sydsvenska regionerna satsar årligen flera miljarder på att
tillhandahålla en attraktiv kollektivtrafik. Den hårda belastningen medför
störningar i systemen som får stora konsekvenser för såväl resenärer som
gods. Det finns behov av ordentliga insatser för att höja järnvägarnas
skick och återhämta ett eftersatt underhåll. Det behövs i många fall
investeringar i stationsanläggningar, dubbelspår och trimningsåtgärder.
Detta ger ökad kapacitet, kortare restider och ett mindre sårbart system.


Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter:
Genom Sydsverige går förbindelserna mellan det kontinentala Europa och
Skandinavien. 41 % av importvärdet och 31 % av exportvärdet i Sverige
passerar Sydsveriges hamnar och Öresundsbron. Vidareutveckla och
undanröj flaskhalsar i TEN-T korridoren. Knyt ihop Östersjöhamnarna
med Scan-Med korridoren för att koppla samman den med TEN-T näten
i länderna på andra sidan Östersjön. I Sydsverige finns även en stark
skogsnäring, hela 20-25 procent av rikets tillväxt inom segmentet, vilket
innebär stora volymer för transportnätet inklusive hamnarna. Det är
viktigt att säkra bärigheten på det finmaskiga vägnätet och genomföra
åtgärder för upprepade årliga tjällossningar.

Namngivna investeringar i Kronobergs län
Kronobergs län genomkorsas av fyra nationella järnvägar vilka är Södra
stambanan, Kust-till-kustbanan, Markarydsbanan samt Sydostlänken. I Kronoberg
finns också 11 järnvägsstationer. Länet genomkorsas också av två nationella vägar
vilka är E4 och Rv 25.
Det förslag till nationell transportplan som Trafikverket presenterat är i stora delar
positivt och kommer att bidra till ett sammanknutet Sydsverige. De namngivna
investeringarna som föreslås i nationell plan för Kronobergs län är viktiga och
måste finnas kvar i slutligt förslag och om möjligt tidigareläggas. Det är också
positivt att den utökade ramen på 100 miljarder kronor används till utveckling och
uppristing av järnvägen, dock är det inte tillräckligt.
Viktiga investeringar för Kronoberg som är med i nationell plan

E4 Ljungby–Toftaholm
Markarydsbanan Eldsberga-Hässleholm, kontaktledning (reinvestering)
Södra stambanan Älmhult-Hässleholm, kontaktledning
Skruv, mötesstation (samfinansiering med regional plan)
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Spårbyte Älmhult – Olofström (reinvestering)
Rv 25, Sjöatorp–Alvesta V (inkl. trafikplats)
Rv 25, Boasjön–Annerstad
Rv 25, Österleden i Växjö
Ny stambana: två nya spår Lund–Hässleholm.
Ligger i Skåne men har stor betydelse för Kronoberg

Halmstad C/bangård

Ligger i Halland men har stor betydelse för Kronoberg

Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet
Ligger i Jönköpings län men har stor betydelse för Kronoberg

Kronoberg är en av landets största inpendlingsregioner med ett näringsliv som har
ett stort behov av att hämta arbetskraft (inpendling) från kringliggande län. I
förslaget finns det flera åtgärder inom men också utanför länet som kommer att
vara av stor betydelse för Kronoberg och södra Sverige. Åtgärder som förbättrar
möjligheterna för länets invånare att resa till och från jobb, utbildning och fritid.
Region Kronoberg uppfattar att Trafikverkets förslag till nationell plan i samband
med näringslivets behov till stor del begränsar sig till behovet av godstransporter.
Dessa är nog så viktiga men näringslivet fokuserar allt mer mot behovet av
kompetens och kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningen har i princip två ben att stå på. Det första är att fler
individer väljer att bosätta sig på orter i länet och det andra är fungerande
infrastruktur och kommunikationer, det vill säga inpendling. Det råder dock
bostadsbrist i samtliga av Kronobergs åtta kommuner. Till 2025 planeras det för
minst 8 600 nya bostäder, men det är inte tillräckligt för att säkra
kompetensförsörjningen för länets näringsliv.
Region Kronoberg ser också möjlighet till att ytterligare utveckla länets 11
stationsorter där intresse finns för bostadsbyggande men där låne- och
finansinstitut hämmar möjligheten för nybyggnation. Bruttoregionalprodukten för
Kronobergs län har under perioden 2000-2015 ökat med 73 %, vilket placera
Kronoberg på 6:e plats i riket. För att Kronobergs län ska kunna fortsätta att
utvecklas på ett bra sätt återstår att stärka och förbättra pendlingsmöjligheten in till
länet.
Bland föreslagna åtgärderna i nationell plan finns några som är extra betydelsefulla
för Kronobergs län och som kommer att underlätta kompetensförsörjningen för
länets näringsliv, men ligger utanför länet. En ny stambana mellan Hässleholm och
Lund, är viktig för att dagligen transportera människor till jobb och utbildning på
orter i Kronoberg. Byggnationen måste påbörjas omgående och kan inte vänta till
slutet av planperioden. Den andra större åtgärden utanför Kronoberg som har
betydelse för länet är de planerade åtgärderna för Halmstad C/bangård.
Ombyggnaden av Halmstad central tillsammans med reinvestering på
Markarydsbanan och mötesstation i Knäred kommer bidra till att persontrafik kan
startas på sträckan Markaryd - Halmstad.
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I åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan har det också konstaterats en hög
nationell nytta då banan är en omledningsbana för bland annat Västkustbanan.
Regionaltågstrafik på Markarydsbanan kommer att bidrar till att bättre knyta ihop
sydöstra Sverige med den svenska västkusten och Göteborg. Slutligen är också de
planerade åtgärderna för järnvägstrafiken i Jönköpings län det så kallade Y-et
Värnamo-Jönköping-Nässjö viktiga för Kronoberg. När det är klart kommer det
att bidra positivt och på sikt knyta samman orter i Jönköpings och Kronobergs
län.
För att förbättra järnvägstrafiken på Alvestas bangård, föreslås även ett
triangelspår. En åtgärd som kommer att underlätta för framförallt näringslivets
järnvägstransporter. Triangelspåret kommer också att bidra positivt till förbättrad
kapacitet för järnvägstrafiken kring Alvesta. Region Kronoberg är också positiva
till den planerade reinvesteringen på sträckan Älmhult-Hässleholm då
kontaktledningarna ska bytas.
Vad gäller vägåtgärder ser Region Kronoberg med tillförsikt att Europaväg 4, E4,
finns kvar och med i den nationella planen. Vägplanen har vunnit laga kraft och
byggnationen kan påbörjas i närtid. Riksväg 25, Rv 25, är länken mellan tre av
Sydsveriges tillväxtmotorer, Halmstad, Växjö och Kalmar. Den är också länken
mellan arbetsmarknadsregionerna Ljungby och Växjö.
Region Kronoberg anser att hela RV 25 ska få mötesseparering för att få
förbättrad trafiksäkerhet och bidra till ett sammanknutet Sydsverige. På sträckan
Växjö – Hjortsberga är RV 25 samma som RV 27 vilket är en del av Baltic-Link
stråket. I Kronobergs län finns tre etapper med i den nationella planen vilket vi
anser positivt och av stor betydelse för Kronobergs län. Åtgärderna som finns med
är Rv 25, Österleden i Växjö, Rv 25, Sjöatorp–Alvesta V (inkl. trafikplats till 707)
och Rv 25, Boasjön–Annerstad.
Brister i Trafikverkets förslag till nationell plan
Även om många viktiga åtgärder har tagits med som förslag i Nationell plan, har
flera åtgärder av stor betydelse för Kronoberg inte kommit med. Flera av för
Kronoberg viktiga åtgärder skulle finnas med om planen utökades med 10 procent,
vilket enligt Trafikverkets sammanställning motsvarar en utökad ram med cirka 20
miljarder kronor. Region Kronoberg anser att ramen måste utökas med detta
belopp, vilket kan ske om finansiering av ny stambana kan ske på annat sätt än via
anslag.
Tot kost

Åtgärder som borde varit med i Nationell plan

Kust-till-kustbanan Växjö–Alvesta tillsammans med kapacitetsförstärkning
Älmhult–Olofström, elektrifiering och upprustning (Sydostlänken etapp 1)
Älmhults bangård, kapacitet
Rv 25 Hovmantorp–Lessebo
Ny järnväg Olofström-Karlshamn (Sydostlänken etapp 2)

390
861
204
123
1 371
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I den nationella planen föreslås inga åtgärder på Kust-till-kustbanan mer än ett mötesspår i
Skruv som regionen bidrar till genom samfinansiering mellan länstransportplan och
nationell plan samt trimningsåtgärd genom en så kallad mellanblockssignal mellan AlvestaRydaholm. Trafikverkets underlagsrapport Tillstånd och brister i transportsystemet återger
inte på ett tillfredställande sätt de brister och problem som finns på Kust-till-Kustbanan.
Järnvägen är viktig då den trafikeras med persontrafik till och från Kalmar, Blekinge,
Jönköping, Västra Götaland och Skåne.
Den största bristen återfinns mellan Alvesta-Växjö vilken är en getingmidja och är en av de
hårdast belastade enkelspåriga bandelarna i Sverige. Sträckan trafikeras av många olika
tågsystem. Hela fem olika persontrafiklinjer samt godstrafik går på sträckan, vilket torde
göra detta enkelspår unikt i Sverige. I nuläget trafikeras banan av 108 tåg per vardag, det vill
säga 54 tåg i vardera riktningen och ungefär 12 godståg per dygn trafikerar sträckan och i
maxtimman trafikeras sträckan av totalt fyra tåg per timme och riktning som ska passera
åtta plankorsningar.
Region Kronoberg har, tillsammans med våra grannregioner, ambitionen att ytterligare öka
regionaltågstrafiken i syfte att stärka södra Sverige och indirekt hela landet. Region
Kronoberg anser att det långsiktiga målet är förstärka hela Kust till kust banan, och att 200
km/h blir möjlig som högsta tillåtna hastighet och dubbelspår på de hårdast belastade
delarna. Om den nationella planens ram ökar med 10 % kan ett partiellt dubbelspår Gemla
– Räppe kunna byggas för 300 miljoner kronor. Region Kronoberg avser att till slutligt
förslag av Länstransportplanen avsätta medel för samfinansiering. Regeringen måste
besluta om att åtgärden partiellt dubbelspår Gemla – Räppe ska finnas med i den slutliga
nationella planen.
År 2010 presenterades en förstudie över kapacitetsförstärkande åtgärder på kust-tillkustbanan Alvesta-Växjö-Kalmar. Förstudien genomfördes av Trafikverket tillsammans
med Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet i södra Småland och kommunerna i
Alvesta, Växjö, Lessebo, Emmaboda, Nybro samt Kalmar. Förstudien ingick även i ett
samverkansprojekt med EU. Flera av åtgärderna har nu genomförts eller är på väg att
genomföras, vilket har medfört bättre trafikering. Även om nästan samtliga åtgärder har
genomförts närmar sig trafikeringen banans kapacitetstak.
Inom arbetet med Sverigeförhandlingen har också åtgärdsvalsstudier genomförts som visar
på banans brister. Trots ett flertal utredningar anser Region Kronoberg att det innan nästa
planperiod genomföras en samlad utredning och prioritering av behovet av ytterligare
mötesspår och partiella dubbelspår på hela Kust-till-Kustbanan. Därför bör det tydligt
framgå i slutligt förslag till nationell plan att Kust-till-Kustbanan har brister.
I Trafikverkets förslag till nationell plan återfinns spårbyte på Älmhult – Olofström vilket
är en del av Sydostlänken. Det är bra att sträckan säkerställs för järnvägstrafik då
godsvolymerna är stora på banan Älmhult–Olofström, och en överflyttning till lastbil skulle
få stora negativa konsekvenser i vägsystemet. Men järnvägens miljönytta skulle avsevärt
förbättras om tåg på sträckan skulle kunna vara elektrifierade. Vid en utökad ram på 10
procent skulle sträckan kunna elektrifieras. Kostnaden är uppskattad till 861 miljoner
kronor. För att skapa trovärdighet i ambitionerna på miljön- och klimatområdet och för att
möjliggöra överföra godstransporter från lastbil till järnväg behövs också
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kapacitetsförstärkningar på Älmhults bangård. Spår 3 förlängs norrut för att fungera som
kombinerat utdrags- och förbigångsspår samt att spår 4 ansluts till Sydostlänken
(Olofströmsbanan). Åtgärden finns också med om ramen utökas med 10 procent och har
en uppskattad kostnad till 204 miljoner kronor. Region Kronoberg anser att spårbyte,
elektrifiering samt åtgärder på Älmhults bangård som första delen för att bygga
Sydostänken måste finnas med i den nationella planen. Detta är åtgärder som inte kan
skjutas på framtiden.
Kopplat till järnvägsinfrastrukturen på Kust-till-kustbanan och till Södra stambanan finns i
Kronobergs län enbart på Södra stambanan 6 genom länet bevakade plankorsningar och på
sträckan Alvesta-Växjö på Kust-till-Kustbanan finns 8 bevakade plankorsningar. Förutom
att dessa korsningar är en säkerhetsrisk är det också ett påtagligt hinder för väg
infrastrukturen. När den utökade trafikeringen kommer tillstånd på Kust-till-Kustbanan
kommer bommarna inne i Alvesta tätort att vara fällda 30-40 minuter per timme. Flera
korsningar har tagits bort, men arbetet för att få bort resterande farliga korsningar måste
fortsätta och intensifieras. I förslag till nationell plan finns inget som tyder på att det arbetet
med att få bort plankorsningar har intensifierats vilket Region Kronoberg anser att det
borde göra.
Riksväg 25 binder samman Kalmar i öster med Halmstad i väster. Region Kronoberg
finner det anmärkningsvärt att ingen etapp för mötesseparering återfinns i den nationella
planen inom Trafikverket region väst ansvarsområde. För att bidra till ett sammanknutet
Sydsverige bör det under planperioden tydligt utredas vilka åtgärder som krävs med förslag
till etappindelningar.
Sträckan Rv 25 Hovmantorp-Lessebo finns med om ramen skulle utökas med 10 procent.
Vägen är av riksintresse för kommunikationer och har en viktig funktion för långväga och
regionala resor och transporter. Sträckan saknar säkra omkörningssträckor och det finns ett
stort behov av att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för alla
trafikantkategorier. Kostanden för att åtgärda sträckan uppskattas till 123 miljoner kronor.
Övrigt om nationell plan
Kronobergs län är beroende av det finmaskiga vägnätet och att detta håller god standard
dels på grund av länets boendestruktur och dels för de stora mängder skogs- och
virkestransporter som går i länet, det vill säga på det primära- och övriga länsvägnätet.
Genom den nationella planen avsätts medel för bärighets- och tjälsäkring, för Trafikverket
region syd har beloppet varit drygt 100 miljoner kronor per år. Det är viktigt att detta
fortsätter vara prioriterat och att det i fortsättningen också är möjligt att dessa medel ska
kunna kombineras med medel från länstransportplanen, och på så sätt kunna förbättra och
höja standarden på länets finmaskiga vägnät på ett kostnadseffektivt sätt. Region
Kronoberg ser en risk med att införandet av BK 4, det vill säga att 74-tonslasbilar kan
minska medlen till vägnätet och enbart prioriteras till kostsamma broåtgärder.
Trafikverket föreslår i den nationella planen att Trafikverket ges mandat att under en
begränsad tid avsätta medel till samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder inom regionalt
vägnät. Ett sådant mandat förväntas driva på utvecklingen och därmed ge ökade
möjligheter att bland annat nå Nollvisionen. Åtgärden innebär också att vägar som idag
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riskera att få hastighetssänkningar kan åtgärdas för att få förbättrad trafiksäkerhet och
bibehållen eller höjd hastighet.
Kronoberg har en vidsträckt landsbygd där möjligheten för kollektiva resor i vissa delar är
begränsad. På Kronobergs landsbygd finns ett stort och växande näringsliv som till stor del
hänvisas till vägtransporter både för person- och godstransporter. Idag riskerar ett relativt
stort vägnät att få sänkta hastigheter på vägar. För att åtgärda dessa vägar till en fullgod
trafiksäkerhet uppskattas kostnaden till ca 1 miljard kronor för Kronoberg. Region
Kronoberg är försiktigt positiva till förslaget att Trafikverket ska få samfinansiera
utbyggnaden av mötesseparering. Region Kronoberg hade dock föredragit att den tilldelade
ramen till länstransportplanen hade förstärkts.
Med rådande förslag vill Region Kronoberg framhålla och anmäla sitt intresse av att ta del
av samfinansieringen. I Region Kronobergs Länstransportplan för perioden 2018-2029
finns det tre större vägobjekt som är aktuella och bör ligga i rätt planeringsfas för att erhålla
statligt bidrag för ombyggnad till mötesseparering. På Rv 23 finns två etapper ÄlmhultLjungstorp inklusive förbi Älmhult och Huseby-Marklanda samt på Rv 27 finns en etapp
Säljeryd-Växjö. Vägarna 23 och 27 är hårt belastade och på etapperna har flera olyckor
skett både med döda och svårt skadade som följd. Kostnaden för att åtgärda de tre etapperna
uppgår enligt Trafikverkets beräkningar till 451 miljoner kronor.
Regeringen har utpekat att kommuner och landsting kan söka stöd för kollektivtrafik- och
cykelåtgärder i syfte att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. I den
nationella planen avsätts 12 miljarder kronor, dvs. 1 miljard kronor per år. För att erhålla
bidrag genom stadsmiljöavtalet ställs också krav på kommuner och landsting att genomföra
motprestationer. Stadsmiljöavtalen ska bidra till att nå de mål som Miljömålsberedningen
föreslagit och för att tydliggöra förslag till mål behövs en konkretisering i form av ett
stadstrafikmål som bör vara en förutsättning för stadsmiljöavtal och annan
infrastrukturplanering. Den formulering som föreslagits av sex myndigheter inom ramen
för strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet är följande: ”En ökad
andel persontransporter ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik i städer/tätorter
samtidigt som tillgängligheten för dessa trafikslag prioriteras så att den totala biltrafiken
minskar i staden/tätorten.” En målformulering som Region Kronoberg kan ställa sig
bakom.
I Kronoberg har tre kommuner Alvesta, Ljungby och Växjö sökt och erhållit bidrag.
Region Kronoberg anser att det finns positiva anslag i idén med stadsmiljöavtalen, men det
finns också betydande risker som inte har beaktats. För att kunna genomföra åtgärder och
motprestationer vänder sig bidraget till stora och medelstora städer. Många kommuner som
har behov av åtgärder är dock för små för att ens komma på tal för att söka stadsbidrag.
Vidare är det så att som förslaget är utformat behöver inte de kommuner som söker bidrag
har någon dialog eller avstämning med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vilket är
en brist. Det är också så att statsmiljöavtalen i stort liknar de statsbidrag som fördelas via
länstransportplanerna. Region Kronoberg är försiktigt positiva till statsmiljöavtalen, men
hade snarare föredragit att den tilldelade ramen till länstransportplanen hade förstärkts, så
att bidraget på ett bättre sätt hade kunnat bidra till den regionala utvecklingen som har sin
grund i politiskt förankrade utvecklingsplaner i regionen.
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Utbyggnad av cykelvägar längs med det statliga vägnätet. Finansiering av
cykelvägsutbyggnad kan ske på tre sätt; genom medel från nationell plan,
länstransportplanen eller genom kommunerna. I Kronoberg finns två vägar som är
nationella, E4 och väg 25. Det innebär att åtgärderna på vägarna eller utbyggnad av
cykelvägar längs med dessa vägar bör finansieras av medel från nationell transportplan. I
Region Kronobergs cykelplan Cykla i gröna Kronoberg pekas 33 cykelvägar ut, var av flera
går längs med det statliga vägnätet. Som exempel kan nämnas cykelvägar Alvesta-Växjö,
Hovmantorp – Lessebo och Markaryd-Strömsnäsbruk-Traryd. I den nationella planen
föreslås att cirka 1,5 miljarder kronor satsas på cykelvägar längs nationella vägar.
Trafikverket medger att den största delen av cykelvägar ligger längs regional och kommunal
infrastruktur. Eftersom flera av de cykelvägar som har pekats ut i Region Kronobergs
cykelplan ligger längs med de nationella vägarna ser vi fram mot en fördjupad dialog med
Trafikverket för att utveckla länets cykelvägnät.
Vid ombyggnaden av det statliga vägnätet till mötesseparering, dvs. 2+1-väg ska möjlighet
för cykeltrafik vara normen. Vid planering och byggnation av mötesseparering ska
separerad cykelväg, breddning av vägren eller på annat sätt beakta cyklisternas behov av
trafiksäkerhet.
För att klara behoven och målsättningarna med den långsiktiga infrastrukturplaneringen
behövs en betydande höjning av anslaget till infrastruktur. Fördelningen av medel till
landets länstransportplaner är enbart en konsekvens av regeringens direktiv till
Trafikverket. Enligt direktiven fick Kronoberg en anslagshöjning på ca 5 procent. Det är
bra men inte tillräckligt för att en acceptabel standard ska kunna hållas på det regionala och
enskilda vägnätet och för att satsningar på cykelvägar, hållplatser och
samåkningsparkeringar för kollektivtrafik med mera ska upprätthållas. I detta remissvar
omnämns ovan flera åtgärder, som visserligen är bra, men som helt eller delvis istället
skulle ka kunnat bidra till en förstärkning av länstranspartplanerna. Om hälften av avsatta
nationella medel till mötesseparering, stadsmiljöavtal och cykelåtgärder istället skulle ha
förstärkt länstransportplanerna skulle Kronoberg ha kunna förstärka sin regionala plan med
drygt 150 miljoner kronor, givet gällande fördelningsprincip.
Ny stambana
I den nationella planen föreslår Trafikverket utifrån regeringens direktiv att de nya
stambanorna ska byggas ut och finansieras genom anslag och i den takt som ekonomin
tillåter. En konsekvens av det är att de nya stambanorna föreslås byggas för 250 km/h.
Dock bör det enligt Trafikverket eftersträvas att banan byggs med en riktvärdesradie som
klarar högre hastigheter såvida det inte medför stora merkostnader eller stora intrång.







Stationsort pekas ut i Kronobergs län på föreslagen sträckning
Finansieringen av ny stambana sker på annat sätt än via anslag
Kraftfull upprustning och utveckling av anslutande banor och vägar till den nya
stambanan
En snabb utbyggnad av hela systemet
En utbyggnad för tåg med hög hastighet, 320 km/h
Omgående påbörja arbetet med delsträckan Hässleholm-Lund
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Anslutning (växel) mellan ny stambana och befintliga banor i Hässleholm, Värnamo
och Tranås

Region Kronoberg anser att förslag till Nationell plan och hittills framlagda förslag av
Sverigeförhandlingen inte gynnar hela landet eller den regionala utvecklingen. Region
Kronoberg ser med oro på att bygget av stambana enbart utformas som ett projekt med
syfte att stärka kopplingen mellan våra tre storstäder och för att ytterliga stimulera
utvecklingen i dessa regioner. Region Kronoberg saknar en förklaring kring varför en
påskyndning av urbanisering och centralisering är önskvärd. Region Kronoberg är i
dagsläget den enda region utmed den nya föreslagna stambanan som inte får en station och
därmed kan dra nytta av den utveckling som den nya banan möjliggör. Detta är helt
oacceptabelt och både Kronoberg och sydöstra Sverige riskerar hamna efter i utveckling.
Region Kronoberg är dock positiv till en utbyggnad och utveckling av järnvägstrafiken
både för person- och godstransporter och att samhället ska ta ett stort ansvar för att
utveckla den. Region Kronoberg ser behov och nytta av att en ny stambana byggs, då
dagens höga belastning på järnvägsnätet resulterat i kapacitetsbrist och sårbarhet. Region
Kronoberg välkomnar Regeringens utpekande i direktiven att före 2029 påbörja byggandet
av ny stambana Hässleholm-Lund. Denna sträcka kommer då den står klar omgående bidra
till ökad regional nytta. Därför anser Region Kronoberg att sträckan Hässleholm – Lund
måste omgående påbörjas samt att det i Hässleholm placeras en växel för att skapa ett
system mellan nya och gamla stambanan.
För att en ny stambana ska bidra till interregional tillgänglighet och ett sammanknutet
Sydsverige - med kortare restider och ny förstorad arbetsmarknadsregion genom
förbättrade förbindelser även med Västra Götalandsregionen - anser Region Kronoberg att
det förutom anslutning i Hässleholm mellan Södra stambanan och ny stambana att det
också måste finnas en anslutning (växel) mellan Kust-till-Kustbanan i Värnamo samt vid
Södra stambanan vid Tranås. Detta så att trafikering kan ske utan byte för resenärer vilket
innebär en stor resenärsnytta.
För att inte byggnationen ska dra ut på tiden eller tränga undan andra betydande
infrastrukturinvesteringar anser Region Kronoberg att finansieringen bör ske på annat sätt
än via årliga anslag.
I regeringens direktiv till Trafikverket angavs att det fanns ett behov av en analys över vilka
hastigheter som är lämpliga på olika delsträckor. I den nationella planen anges en viss
tidsanalys över effekten om ny stambana byggs för 250 eller 320 km/h. Region Kronoberg
uppfattar inte att analysen på ett fullvärdigt sätt beskriver effekten av en lägre hastigt i
förhållande till hur den regionala utvecklingen kommer att påverkas. En lägre hastighet kan
innebära att den nya stambanans geometri kan nå mer tätbefolkade områden, men det finns
ingen mer förklaring över vad effekterna kan bli. Vi får inte heller någon kunskap om hur
regionala snabbtåg får trafikera den nya stambanan eller vilka hastigheter de bör
dimensioneras för. Region Kronoberg är i grunden positiv till att ny stambana byggs för
höga hastigheter, dvs. 320 km/h.
Region Kronoberg anser att det är nödvändigt att förhandlingar om ny stambana
kombineras med övriga infrastruktursatsningar för att nyttan av denna sprids utanför
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storstadsregionerna. Region Kronoberg anser att det förutom att en stationsort pekas ut i
Kronoberg också behövs riktade insatser för att öka kapaciteten och för att på sikt kunna
öka hastigheten till 200 km/h på Kust-till-kustbanan. Om nyttan av den nya stambanan
skall komma Kronoberg eller till övriga regioner i sydöstra Sverige till del, måste kraftfulla
åtgärder behöva vidtas både på Kust-till-Kustbanan från Kalmar/Karlskrona till Värnamo
och på Södra stambanan. I Trafikverkets nationella plan finns inget som tyder på att det
kommer att ske någon samlad upprustning av Kust-till-Kustbanan vilket måste omprövas.

REGION KRONOBERG

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Öresundståg AB – bolagsordning och aktieägaravtal

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
Att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Öresundståg AB.

Sammanfattning
Ägarna till AB Öresundståg har berett förslag till ny bolagsordning och nytt
aktieägaravtal som föreslås börja gälla efter vid årsskiftet 2017/2018. Avtalet gäller
längst till 2019-12-31. Parterna ska senast 2018-12-31 påbörja diskussioner om
avtalet ska förlängas eller inte.
De huvudsakliga förändringarna i ärendet är följande:




Bolagets säte och lokalisering
Styrelsens sammansättning
Verkställande direktör

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till bolagsordning och aktieägaravtal Öresundståg AB
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AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE ÖRESUNDSTÅG AB
Detta avtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan
(A)

Region Kronoberg, org.nr 232100-0065,

(B)

Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073,

(C)

Region Blekinge, org.nr 222000-1321,

(D)

Region Skåne, org.nr 232100-0255,

(E)

Region Halland, org. nr 232100 – 0115, samt

(F)

Västtrafik AB, org.nr 556558-5873.

1

Bakgrund och syfte

1.1

Parterna har överenskommit att samverka som aktieägare i Öresundståg AB, org. nr
556794-3492, (nedan ”Bolaget”).

1.2

Parterna ska med iakttagande av sina ekonomiska intressen gemensamt främja och
utveckla Bolagets verksamhet samt värna om dess fortsatta bestånd. Parterna ska lojalt
verka för Bolagets bästa.

1.3

Parterna önskar nu reglera sina mellanhavanden med anledning av sina respektive
aktieinnehav i Bolaget i enlighet med detta aktieägaravtal.

1.4

Avtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.

2

Bolaget och dess verksamhet

2.1

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla service och utföra
operativa förvaltningsuppgifter hänförliga till allmän kollektivtrafik som bedrivs av
ägarna.

2.2

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer
som framgår av 2 kap kommunallagen och 8 kap 3 c § kommunallagen.

2.3

Bolaget konkreta verksamhet innebär att Bolaget bl.a. ska
(a)

Vara kontaktpunkt i den externa kommunikationen med operatörer och övriga
aktörer i Öresundstågstrafiken,

(b)

vara ett servicebolag i förhållande till parterna.

3

Bolagsordning

3.1

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga X härtill.

1
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3.2

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta
aktieägaravtal ska avtalets bestämmelser ha företräde.

4

Bolagets firma
Bolagets firma ska vara Öresundståg AB.

5

Bolagets säte och lokalisering

5.1

Bolaget ska ha sitt säte i Hässleholm, Skåne.

5.2

Bolaget ska bedriva sin faktiska verksamhet med bas i Hässleholm, Skåne.

6

Styrelsen

6.1

Bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och sju (7) suppleanter.

6.2

Region- respektive landstingsfullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län
och Region Halland samt regionstyrelsen för Region Blekinge ska utse vardera en (1)
ordinarie ledamot och en (1) suppleantersättare.

6.3

Regionfullmäktige i Region Skåne ska utse två (2) ordinarie ledamöter och två (2)
suppleanterersättare.

6.4

Västtrafik AB ska utse en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleantersättare.

6.5

Styrelsen är beslutsför endast om minst en vald ledamot eller en vald ersättare
representant för varje part är närvarande.

6.6

Styrelsens ordförande ska rotera i följande ordning; Skåne, Halland, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.

6.7

Styrelsen ska utses bland de förtroendevalda hos ägarna. Ledamot och ersättare som
närvarar på sammanträde har rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

6.8

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst två gånger per år. På
begäran av styrelseledamot ska styrelsen snarast sammankallas. Styrelsemöten ska
schemaläggas årsvis.

6.9

Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas
styrelseledamöterna i god tid före styrelsemöte.

6.10

Ersättare har alltid rätt att närvara på sammanträde. Om styrelseledamöterna är eniga
därom, kan dessa tillåta annan än styrelseledamot eller suppleant ersättare att närvara
vid styrelsesammanträden. Sådan person får genom enhälligt beslut ges möjlighet att
yttra sig men ska aldrig ha rätt att rösta.

6.11

Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena
sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga
instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av
Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.
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7

Verkställande direktör

7.1

Verkställande direktör utses av styrelsen. Region Skåne ska föreslå namn på
verkställande direktör som kan väljas.

7.2

Den verkställande direktören ska delta i alla styrelsemöten, såvida inte styrelsen
beslutar om annat. Den verkställande direktören ska förbereda och redogöra för de
ärenden som ska tas upp vid styrelsemötet.

8

Bolagsstämma

8.1

Bolagsstämma ska avhållas på aktieägares begäran och i övrigt då så krävs enligt lag
eller enligt Bolagets bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behövs dock
endast om någon av parterna så begär.

8.2

Ordförande på bolagsstämma ska utses i den ordning aktiebolagslagen föreskriver.

9

Insyn i Bolagets verksamhet

9.1

Part ska delge övriga parter på styrelsesammanträde eller annars all information om
Bolaget som part har tillgång till.

9.2

Part får när som helst få ta del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som
innehas av Bolaget eller part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem,
styrelsesuppleant eller annan person utsedd av part.

9.3

Parterna är överens om att se till att sådan särskild kontroll som föreskrivs i 6 kap 1 a §
kommunallagen kan genomföras med stöd av Bolaget.

10

Enighet i vissa beslut

10.1

För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad aktiebolagslagen
eller bolagsordningen stadgar – enighet föreligga mellan parterna.

10.2

(a)

Ändring av bolagsordningen.

(b)

Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev,
skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.

(c)

Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt
lag eller detta avtal.

(d)

Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.

(e)

Bildande eller nedläggning av dotterföretag.

(f)

Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån
påverkar Bolagets verksamhet.

Förekommer vid bolagsstämma sådan fråga som anges i punkt 10.1 ska stämmoordföranden inte ha utslagsröst. Stämmoordföranden har dock kvar sin utslagsröst i
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frågor enligt 10.3 nedan som på grund av lag eller föreskrift av myndighet kräver
beslut.
10.3

Förekommer till behandling vid styrelsesammanträde eller bolagsstämma sådan fråga
som enligt punkt 10.1 kräver enighet och kan sådan enighet inte uppnås ska frågan
avföras från dagordningen. Parterna ska därefter förhandlingsvägen söka nå en lösning
av frågan. Går det inte att med förhandling lösa frågan ska beslut i frågan inte fattas.
Kräver emellertid lag eller myndighet beslut i frågan, ska frågan återupptas och beslut
fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

11

Revisor och lekmannarevisor

11.1

Revisor utses på det sätt aktiebolagslagen föreskriver.

11.2

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är
tillräcklig ska en (1) lekmannarevisor utses.

11.3

Lekmannarevisorn ska väljas på stämma enligt följande ordning, Skåne, Halland,
Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.

12

Firmateckning

12.1

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av
styrelseledamot i förening med verkställande direktören.

12.2

Verkställande direktören ska teckna firman rörande löpande förvaltningsåtgärder.

13

Finansiering

13.1

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom
internt genererade medel och/eller upplåning.

13.2

Part har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt bidra till
bolagets finansiering. Parterna inser att extern finansiering är en viktig del och är
överens om att sådan finansiering ska avtalas i särskild ordning.

14

Överlåtelse av avtal
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller
pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga
parters skriftliga godkännande.

15

Övergång av aktier

15.1

Villkoren för hembud i bolagsordningen gäller vid försäljning av aktier.

15.2

Om någon av parterna önskar avyttra aktie ska part, om säljaren så önskar, på förfrågan
av säljande part vara skyldig att förvärva dennes aktier till nominellt belopp. Sådan
förfrågan måste avses säljarens samtliga aktier och skyldigheten att förvärva aktierna
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ska, såvida inte parterna kommer överens om annat, fördelas mellan kvarvarande ägare
i förhållande till deras ägarandel i bolaget. Om samtliga parter önskar avyttra sina aktier
ska parterna fatta beslut om att likvidera bolaget.

16

Utträde samt ny part

16.1

Part som upphör att vara aktieägare i Bolaget ska träda ut ur detta avtal. Tidpunkten för
sådant utträde ska vara då parten avhänder sig sina aktier.

16.2

Vid utträde i samband med överlåtelse av aktier i Bolaget till person som inte tidigare är
aktieägare ska överlåtaren tillse att förvärvaren förbinder sig att iaktta bestämmelserna i
detta avtal genom att underteckna detsamma.

17

Avtalets upphörande

17.1

Detta avtal gäller för part så länge denne är aktieägare i Bolaget, dock längst intill den
2019-12-31.

17.2

Parterna ska senast 2018-12-31 påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.

18

Övriga bestämmelser

18.1

Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen
undertecknade av samtliga parter.

18.2

Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter
alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar
och överenskommelser mellan parterna med anknytning därtill.

18.3

För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av de
villkor som anges ovan i denna punkt ska ingen av parterna ha rätt att framställa något
ekonomiskt anspråk på den andre parten.

19

Tvistlösning

19.1

Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur
härflytande rättsförhållanden ska i första hand försöka avgöras genom förhandling
mellan parterna som i god anda ska sträva efter att finna en lösning på den uppkomna
tvisten.

19.2

För det fall tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän
domstol med Kristianstads tingsrätt som första instans.

______________________________
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Detta Avtal har upprättats i sex (6) originalexemplar, av vilka parterna erhållit var sitt.
[Ort], [datum]

[Ort], [datum]

REGION KRONOBERG

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

[Förnamn Efternamn]

[Förnamn Efternamn]

[Ort], [datum]

[Ort], [datum]

REGION BLEKINGE

REGION SKÅNE

[Förnamn Efternamn]

[Förnamn Efternamn]

[Ort], [datum]

[Ort], [datum]

REGION HALLAND

VÄSTTRAFIK AB

[Förnamn Efternamn]

[Förnamn Efternamn]
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REGION KRONOBERG
LANDSTINGET I KALMAR LÄN
REGION BLEKINGE
REGION SKÅNE
REGION HALLAND
OCH
VÄSTTRAFIK AB

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE
ÖRESUNDSTÅG AB

2017-10-27
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AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE ÖRESUNDSTÅG AB
Detta avtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan
(A)

Region Kronoberg, org.nr 232100-0065,

(B)

Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073,

(C)

Region Blekinge, org.nr 222000-1321,

(D)

Region Skåne, org.nr 232100-0255,

(E)

Region Halland, org. nr 232100 – 0115, samt

(F)

Västtrafik AB, org.nr 556558-5873.

1

Bakgrund och syfte

1.1

Parterna har överenskommit att samverka som aktieägare i Öresundståg AB, org. nr
556794-3492, (nedan ”Bolaget”).

1.2

Parterna ska med iakttagande av sina ekonomiska intressen gemensamt främja och
utveckla Bolagets verksamhet samt värna om dess fortsatta bestånd. Parterna ska lojalt
verka för Bolagets bästa.

1.3

Parterna önskar nu reglera sina mellanhavanden med anledning av sina respektive
aktieinnehav i Bolaget i enlighet med detta aktieägaravtal.

1.4

Avtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.

2

Bolaget och dess verksamhet

2.1

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla service och utföra
operativa förvaltningsuppgifter hänförliga till allmän kollektivtrafik som bedrivs av
ägarna.

2.2

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer
som framgår av 2 kap kommunallagen och 8 kap 3 c § kommunallagen.

2.3

Bolaget konkreta verksamhet innebär att Bolaget bl.a. ska
(a)

Vara kontaktpunkt i den externa kommunikationen med operatörer och övriga
aktörer i Öresundstågstrafiken,

(b)

vara ett servicebolag i förhållande till parterna.

3

Bolagsordning

3.1

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga X härtill.
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3.2

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta
aktieägaravtal ska avtalets bestämmelser ha företräde.

4

Bolagets firma
Bolagets firma ska vara Öresundståg AB.

5

Bolagets säte och lokalisering

5.1

Bolaget ska ha sitt säte i Hässleholm, Skåne.

5.2

Bolaget ska bedriva sin faktiska verksamhet med bas i Hässleholm, Skåne.

6

Styrelsen

6.1

Bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och sju (7) suppleanter.

6.2

Region- respektive landstingsfullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län
och Region Halland samt regionstyrelsen för Region Blekinge ska utse vardera en (1)
ordinarie ledamot och en (1) ersättare.

6.3

Regionfullmäktige i Region Skåne ska utse två (2) ordinarie ledamöter och två
(2)ersättare.

6.4

Västtrafik AB ska utse en (1) ordinarie ledamot och en (1)ersättare.

6.5

Styrelsen är beslutsför endast om minst en vald ledamot eller en vald ersättare för varje
part är närvarande.

6.6

Styrelsens ordförande ska rotera i följande ordning; Skåne, Halland, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.

6.7

Styrelsen ska utses bland de förtroendevalda hos ägarna. Ledamot och ersättare som
närvarar på sammanträde har rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

6.8

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst två gånger per år. På
begäran av styrelseledamot ska styrelsen snarast sammankallas. Styrelsemöten ska
schemaläggas årsvis.

6.9

Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas
styrelseledamöterna i god tid före styrelsemöte.

6.10

Ersättare har alltid rätt att närvara på sammanträde. Om styrelseledamöterna är eniga
därom, kan dessa tillåta annan än styrelseledamot eller ersättare att närvara vid
styrelsesammanträden. Sådan person får genom enhälligt beslut ges möjlighet att yttra
sig men ska aldrig ha rätt att rösta.

6.11

Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena
sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga
instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av
Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.
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7

Verkställande direktör

7.1

Verkställande direktör utses av styrelsen. Region Skåne ska föreslå namn på
verkställande direktör som kan väljas.

7.2

Den verkställande direktören ska delta i alla styrelsemöten, såvida inte styrelsen
beslutar om annat. Den verkställande direktören ska förbereda och redogöra för de
ärenden som ska tas upp vid styrelsemötet.

8

Bolagsstämma

8.1

Bolagsstämma ska avhållas på aktieägares begäran och i övrigt då så krävs enligt lag
eller enligt Bolagets bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behövs dock
endast om någon av parterna så begär.

8.2

Ordförande på bolagsstämma ska utses i den ordning aktiebolagslagen föreskriver.

9

Insyn i Bolagets verksamhet

9.1

Part ska delge övriga parter på styrelsesammanträde eller annars all information om
Bolaget som part har tillgång till.

9.2

Part får när som helst få ta del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som
innehas av Bolaget eller part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem,
styrelsesuppleant eller annan person utsedd av part.

9.3

Parterna är överens om att se till att sådan särskild kontroll som föreskrivs i 6 kap 1 a §
kommunallagen kan genomföras med stöd av Bolaget.

10

Enighet i vissa beslut

10.1

För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad aktiebolagslagen
eller bolagsordningen stadgar – enighet föreligga mellan parterna.

10.2

(a)

Ändring av bolagsordningen.

(b)

Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev,
skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.

(c)

Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt
lag eller detta avtal.

(d)

Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.

(e)

Bildande eller nedläggning av dotterföretag.

(f)

Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån
påverkar Bolagets verksamhet.

Förekommer vid bolagsstämma sådan fråga som anges i punkt 10.1 ska stämmoordföranden inte ha utslagsröst. Stämmoordföranden har dock kvar sin utslagsröst i
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frågor enligt 10.3 nedan som på grund av lag eller föreskrift av myndighet kräver
beslut.
10.3

Förekommer till behandling vid styrelsesammanträde eller bolagsstämma sådan fråga
som enligt punkt 10.1 kräver enighet och kan sådan enighet inte uppnås ska frågan
avföras från dagordningen. Parterna ska därefter förhandlingsvägen söka nå en lösning
av frågan. Går det inte att med förhandling lösa frågan ska beslut i frågan inte fattas.
Kräver emellertid lag eller myndighet beslut i frågan, ska frågan återupptas och beslut
fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

11

Revisor och lekmannarevisor

11.1

Revisor utses på det sätt aktiebolagslagen föreskriver.

11.2

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är
tillräcklig ska en (1) lekmannarevisor utses.

11.3

Lekmannarevisorn ska väljas på stämma enligt följande ordning, Skåne, Halland,
Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.

12

Firmateckning

12.1

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av
styrelseledamot i förening med verkställande direktören.

12.2

Verkställande direktören ska teckna firman rörande löpande förvaltningsåtgärder.

13

Finansiering

13.1

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom
internt genererade medel och/eller upplåning.

13.2

Part har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt bidra till
bolagets finansiering. Parterna inser att extern finansiering är en viktig del och är
överens om att sådan finansiering ska avtalas i särskild ordning.

14

Överlåtelse av avtal
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller
pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga
parters skriftliga godkännande.

15

Övergång av aktier

15.1

Villkoren för hembud i bolagsordningen gäller vid försäljning av aktier.

15.2

Om någon av parterna önskar avyttra aktie ska part, om säljaren så önskar, på förfrågan
av säljande part vara skyldig att förvärva dennes aktier till nominellt belopp. Sådan
förfrågan måste avses säljarens samtliga aktier och skyldigheten att förvärva aktierna
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ska, såvida inte parterna kommer överens om annat, fördelas mellan kvarvarande ägare
i förhållande till deras ägarandel i bolaget. Om samtliga parter önskar avyttra sina aktier
ska parterna fatta beslut om att likvidera bolaget.

16

Utträde samt ny part

16.1

Part som upphör att vara aktieägare i Bolaget ska träda ut ur detta avtal. Tidpunkten för
sådant utträde ska vara då parten avhänder sig sina aktier.

16.2

Vid utträde i samband med överlåtelse av aktier i Bolaget till person som inte tidigare är
aktieägare ska överlåtaren tillse att förvärvaren förbinder sig att iaktta bestämmelserna i
detta avtal genom att underteckna detsamma.

17

Avtalets upphörande

17.1

Detta avtal gäller för part så länge denne är aktieägare i Bolaget, dock längst intill den
2019-12-31.

17.2

Parterna ska senast 2018-12-31 påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.

18

Övriga bestämmelser

18.1

Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen
undertecknade av samtliga parter.

18.2

Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter
alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar
och överenskommelser mellan parterna med anknytning därtill.

18.3

För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av de
villkor som anges ovan i denna punkt ska ingen av parterna ha rätt att framställa något
ekonomiskt anspråk på den andre parten.

19

Tvistlösning

19.1

Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur
härflytande rättsförhållanden ska i första hand försöka avgöras genom förhandling
mellan parterna som i god anda ska sträva efter att finna en lösning på den uppkomna
tvisten.

19.2

För det fall tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän
domstol med Kristianstads tingsrätt som första instans.

______________________________
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Detta Avtal har upprättats i sex (6) originalexemplar, av vilka parterna erhållit var sitt.
[Ort], [datum]

[Ort], [datum]

REGION KRONOBERG

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

[Förnamn Efternamn]

[Förnamn Efternamn]

[Ort], [datum]

[Ort], [datum]

REGION BLEKINGE

REGION SKÅNE

[Förnamn Efternamn]

[Förnamn Efternamn]

[Ort], [datum]

[Ort], [datum]

REGION HALLAND

VÄSTTRAFIK AB

[Förnamn Efternamn]

[Förnamn Efternamn]
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK714
Handläggare: Simon Johannisson,
Datum: 2017-11-03

Regionstyrelsen

Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att låna ut högst 13 216 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan.
Slutgiltigt belopp fastställs när investering är fullgjord.
Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting/regioner i Sverige. Verksamheten ska bedrivas genom att KSA
upphandlar sex flygplan, som ska drivas av en operatör och bemannas av
medlemmarna med sjuksköterskor och läkare.
Regionfullmäktige beslutade § 47/2017 om utlåning av medel för investering i
ambulansflyg på maximalt 11 400 000 kronor. Enligt reviderad förbundsordning
för KSA, som antogs av regionfullmäktige § 87/2017, ska beloppet räknas upp
med 3 procent årligen. Detta innebär att Region Kronoberg beviljar lån på
maximalt 13 216 000.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Sida 1 av 1
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-20

§ 87.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg - reviderad
förbundsordning 17RK714

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna reviderad förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg revision 01 KSA 92017,
att låna ut högst 12 800 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för
finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investering
är fullgjord samt
Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.
Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting/regioner i Sverige). I KSA:s förbundsordning 15 § anges att
kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor utan
ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Regionfullmäktige beslöt § 47/17 i ärende om förbundsordning och utlåning av medel
för investering av ambulansflyg. Den reviderade förbundsordningen för Svenskt
Ambulansflyg innebär att en ny prismodell används. Regionfullmäktiges tidigare beslut
om att uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor (600 000 000 kronor)
enligt 2015 års prisnivå ska enligt den reviderade förbundsordningen räknas upp med 3
% årligen, varför Region Kronobergs andel höjs i förhållande till tidigare beslutad
summa. Beslutet innebär att den nya prismodellen gäller från 1 januari 2018.
För att den reviderade förbundsordningen ska börja gälla krävs likalydande beslut hos
övriga medlemmar i kommunalförbundet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg revision 01 KSA 92017,
att låna ut högst 12 800 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för
finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investering
är fullgjord samt
Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-20

Expedieras till
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Ekonomidirektör
Kanslidirektör






Beslutsunderlag
§135 RS Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
§189 RSAU Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg - reviderad förbundsordning
Förslag till beslut - Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Protokoll från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs Förbundsfullmäktige 2017-04-06
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflygs förbundsordning, revision 01
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-26

§ 47.

Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 17RK714

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att låna ut högst 11 400 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för
finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investering
är fullgjord samt
att en förutsättning för utlåningen är att övriga landsting/regioner fattar likalydande
beslut.
Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting/regioner i Sverige).
I KSA:s förbundsordning 15 § anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till ett
belopp om 600 miljoner kronor utan ytterligare godkännande av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex st.
flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande, som i sin tur ansvarar för
flygverksamheten inklusive skötsel av planen. Medlemmarna bemannar flygplanen med
sjuksköterskor och läkare. Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen
ska tilldelningsbeslut fattas i maj/juni 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal
med en leverantör.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att låna ut högst 11 400 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för
finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investering
är fullgjord samt
att en förutsättning för utlåningen är att övriga landsting/regioner fattar likalydande
beslut.
Expedieras till
Ekonomidirektör




Beslutsunderlag
§76 RS Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
§117 RSAU Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Förslag till beslut - Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
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1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i
Umeå.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan.
Stockholms läns landsting, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Region
Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Gotland, Landstinget Blekinge,
Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Region Örebro, Landstinget
Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region
Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.

3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att
effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av
gemensamma resurser. Det ankommer därvid förbundet att bland annat:
o

upphandla och samordna flygambulanstjänst,

o
o

upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av

o

beställnings- och -koordineringscentral,
samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,

o
o

tillhandahålla sjukvårdspersonal,
i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i Sverige
samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan kallat
fullmäktige respektive styrelsen.
För styrelsen gäller det reglemente som beslutas av fullmäktige.

5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige skall bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare som representant i fullmäktige. Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger
per år.
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Fullmäktige skall besluta i följande ärenden:
o
o

mål och riktlinjer för verksamheten,
förbundets årliga budget,

o
o

val av ledamöter och ersättare i styrelsen,
val av revisorer och revisorssuppleanter,

o

årsredovisning och ansvarsfrihet,

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april efter ett
valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från den 1 januari
2016 till den 1 april 2019.
Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en
ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den medlem
som valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden enligt
kommunallagen kap 5 § 21.

6 § Beslut i fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet angivna
röster.

7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelsen
samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt det ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har sitt säte.

8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst
sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst
en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser en
förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
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Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen enligt
kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets
verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april månads utgång.

10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
o
o
o

ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
Förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets officiella anslagstavla, samt på kommunalförbundets webbplats. Västerbottens
läns landsting officiella anslagstavla är officiell anslagstavla för förbundet.
Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor
samt på kommunalförbundets web-sida.

12 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.

13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i
förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina
skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av
förbundet upplösning.
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14 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täckas enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan
förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.

15 § Lån, borgen mm
Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor (600 000 000 kronor) enligt
2015 års prisnivå.
Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier eller andra
ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom eller
motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Beloppet enligt första och andra stycket ska räknas upp med 3% årligen.

16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i
kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för förbundets arbete
med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar.
Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan
beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga
förbundsmedlemmar.
Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större investeringar ska
beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.

17 § Budget – årsredovisning
Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl
verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande treårsperioden.

SVENSKT AMBULANSFLYG | ORG.NR. 222000–3152
DATUM 2017-04-06

SIDA 6 (9)

Page 268 of 652

FÖRBUNDSORDNING Revision 01 | KSA 9–2017

Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete
och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30
november före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och
plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och
samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster sker enligt bilaga 1. Faktiska
kostnader som ska fördelas enligt prisberäkningsmodellen fastställs årligen i budgeten.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.

18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets administration
och förbundets löpande verksamhet.

19 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen
ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då
medlemmen utträder ut förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av
utträdet.

20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 § är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna
tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna
tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta
om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar,
är förbundet upplöst.

21 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

22 § Bildande av förbundet
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar
för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.

23 § Ändringar av förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av medlemmarna
landstingsfullmäktige.
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BILAGA 1

1 § Fördelningsmodell
Kommunalförbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma
kostnaden av koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och
underhåll av medicinsk teknik, hyra för hangarer och bas-faciliteter samt administration.
Kostnaderna enligt fastställd budget ska fördelas mellan medlemmarna utifrån yta (55%) och
invånarantal (45%). Föregående års invånarantal enligt SCB skall användas som underlag för
invånarantal.

2 § Prismodell fördelning av kostnader under uppbyggnad av verksamheten
Kostnaden enligt § 1 debiteras som en avgift vid årets början till medlemmarna.

3 § Prismodell fördelning av kostnader under verksamhetsdrift
Kostnaden enligt § 1 utgår som en särskild avgift per påbörjat uppdrag. Avgiften är maximerad till 10
000 SEK per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga parter.
Kostnaden debiteras som en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna utifrån fjolårets volym
flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt antal flygtimmar.
För första driftåret, då ingen fjolårs volym i flygtimmar finns att tillgå, används den av förbundet
estimerade volymen i flygtimmar för att bestämma preliminära avgiften. Detta gäller endast från och
med den månad då flygverksamheten startar. Kostnader för perioden som föregår flygverksamhetens
start ska fördelas enligt §2 ovan.
Kostnaden för flygtjänsten (kostnad för operativ och teknisk drift, och kapital kostnad för flygplanen) är
en kostnad som fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag och flygtimmar faktureras ifrån förbundet till
beställande part. Avräkning sker efter årets slut utifrån faktiskt kostnad för flygtjänsten.
Eventuella extra avgifter som tillkommer för att genomföra ett specifikt beställt uppdrag, så som
öppning av flygplats och avisning av flygplan (mm.), faktureras ifrån förbundet till beställande part.
Detta gäller även om uppdraget av någon anledning inte genomförs.
Kostnader för särskilda vårdteam (neonatal, ECMO och IVA) faktureras ifrån den part som
tillhandahåller teamet till beställande part.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK89
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2017-09-21

Kulturnämnden

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet

Sammanfattning
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de sex sydligaste
regionerna i Sverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och
Skåne. De sex regionerna samarbetar inom områdena regional utveckling,
infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård. Målet är att skapa en
hållbar utveckling i Sydsverige (för mer information se www.regionsamverkan.se).
För varje område finns ett politiskt utskott och en arbetsgrupp på
tjänstemannanivå. Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott har sedan cirka ett
år tillbaka arbetat med ett gemensamt kulturpolitiskt positionspapper. Den 7
september 2017 tog kulturutskottet beslut om tre gemensamma kulturpolitiska
prioriteringar och det kulturpolitiska positionspapperet ska beslutas i
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse 2017-11-23. Därefter fattas beslut i
respektive medlemsorganisation.
Regionsamverkan Sydsveriges kulturpolitiska prioriteringar har även integrerats i
förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige Kultur 2017
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ETT ENAT
SYDSVERIGE
SKAPAR
ETT STARKT
KULTURSVERIGE

POSITIONSPAPPER
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE
KULTUR

2017
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ABF • Art Inside Out • Berättarnätet Kronoberg • Bibu – nationell scenkonstbiennal för
barn och unga • Bilda • Blekinge Hemslöjdsförening • Blekinge Läns Bildningsförbund
• Blekinge museum • Blekinge Släktforskarförening • Blekingearkivet • BoostHbg • BUFF •
Byteatern Kalmar läns teater • Capellagården • Clownronden • Dans i Blekinge • Dans i
Sydost • Danscentrum Syd • Dansstationen • Designarkivet • Det fria ordets hus • Drömmarnas hus • Expressteatern • Falkenbergs museum • Filmbyn Småland • FilmCentrum
Syd • Film i Glasriket • Film i Skåne • Folkets bio Malmö • Folkteatern • Folkuniversitetet
• Föreningen Norden • Form/Design Center • Författarcentrum Syd • Glimmingehus 
• Hallands bildningsförbund • Hallands konstmuseum • Hallands kulturhistoriska museum
• Harp Art Lab • Helsingborgs museer • Helsingborgs Stadsteater • Helsingborgs
Symfoniorkester • Hemslöjden i Kronobergs län • Historiska museet vid Lunds universitet
• Hällevik Tradjazz festival • Ibn Rushd • Inkonst • Internationella gatuteaterfestivalen •
Isildurs Bane • Italienska palatset • Jönköpings läns arkivförbund • Jönköpings läns folkrörelsearkiv • Jönköpings läns Hemslöjdsförbund • Jönköpings läns Konstförening •
Jönköpings läns museum • Kalmar konstmuseum • Kalmar läns arkivförbund • Kalmar
läns hemslöjdsförening • Kalmar läns museum • Kalmar läns musik stiftelse • Kivik Art
Centre • KKV Grafik Malmö • KKV Monumental • KKV Textiltryck Malmö • Klostret Ystad •
Konst i Blekinge • Konstfrämjandet Skåne • Konsthantverkscentrum Skåne • Konstitutet
• Konstnärscentrum Syd • Kultur i Halland • Kultur och utveckling, Region Jönköpings län
• Kulturens Bildningsverksamhet • Kulturen i Lund • Kulturparken Småland • Kulturverket
• Landskrona museum • Lilith Performance Studio • Linneateatern • Litteraturuppdrag
Vimmerby • Ljungbergmuseet • Malmö Arabfilm festival MAFF • Malmö Konstmuseum •
Malmö Museer • Malmö Opera och Musikteater • Malmö Stadsteater • Malmö Symfoni
orkester • Medborgarskolan • Mediaverkstaden • Memory Wax • Mjellby konstmuseum •
Moderna Museet i Malmö • Moomsteatern • Musik i Blekinge • Musik i Syd • Musikcentrum
Syd • Månteatern • NBV • Nordisk Panorama • Reaktor Sydost • Regionmuseet Kristianstad
• Regionteatern Blekinge Kronoberg • Riksteatern Blekinge • Riksteatern Halland • Rik
steatern i Jönköping län • Riksteatern i Jönköping län • Riksteatern Kalmar län • Riks
teatern Kronoberg • Riksteatern Skåne • Romska Kulturcentret • Rum för Dans • Sensus •
Seriefrämjandet • Share Music & Performing Arts • Signal – Center för samtidskonst •
Sjöfararkusten • Skådebanan • Skånes Arkivförbund • Skånes Bildningsförbund • Skånes
Dansteater • Skånes hemslöjdsförbund • Skånes Föreläsningsföreningar • Skånes konstförening • Skånes Näringslivsarkiv • Skillinge Teater • Skrivarklubben i Blekinge • Slöjd i
Blekinge • Smålands konstarkiv • Smålands Musik och Teater • Smålands spelmansförbund • Staffan Björklunds teater • Statarmuseet i Skåne • Stiftelsen Vandalorum • Studieförbundet Vuxenskolan • Studiefrämjandet • Svensk-Polska föreningen • Svenskt Rock
arkiv • Sveriges Konstföreningar Blekinge • Sveriges Konstföreningars riksförbund distrikt
Jönköping • Sydöstra Folkets hus & Parkregion • Teater 23 • Teater Albatross • Teater Allena
• Teater Halland • Teater Sagohuset • Teatercentrum Södra • Teateri • Teatersmedjan •
Teckningsmuseet • The Glass Factory • Tjolöholms slott • Trans Europe Halles • Trelleborgs
museum • Uppåkra Arkeologiska Center • Varbergs fästning • Virserums konsthall • Wanås
konst • Ystad konstmuseum • Ölands Dramatiska
teater • Österlens museum • Östra Skånes
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ETT ENAT SYDSVERIGE

SKAPAR ETT STARKT
KULTURSVERIGE
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling och för samhällets och en
skilda invånares möjlighet att skapa en identitet,
känna tillhörighet och gemenskap. Konst och
kultur skapar sammanhang och mening och kan
få människor att se världen och sig själva genom
andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och
varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens
grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och
aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste
värnas, lyftas fram och utvecklas.
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan
för Sveriges sex sydligaste regioner. Vi arbetar för
långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av inter
regionala och interkommunala samarbeten. Vi sex
regioner vill, i ett öppet och tillåtande klimat, sam
verka med staten, kommunerna, det professionella
kulturlivet, det civila samhället, näringslivet och

akademin. Vi har gått samman för att kunna verka
som en enad kraft och vara en dynamisk bas för
kulturell och regional utveckling.
Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling i
Sydsverige till förmån för hela landet. Regionsam
verkan Sydsverige arbetar tillsammans med staten
för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen
och verkar dessutom för att Regionsamverkan
Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella
kulturpolitiska uppdrag Genom att överbrygga
administrativa gränser och samverka tar vi tillvara
kulturens potential och betydelse för utveckling och
en god välfärd.
För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige
enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar. Vi
utgår från dessa i vår planering, våra regionala styr
dokument samt i dialog med nationella aktörer.
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SYDSVERIGES TRE GEMENSAMMA
KULTURPOLITISKA PRIORITERINGAR:
n SYDSVERIGE LOCKAR

DYNAMISKT OCH ÖPPET MED INTERNATIONELL LYSKRAFT

n SYDSVERIGE SAMVERKAR

EN KULTURPOLITIK SOM STIMULERAR SAMARBETEN

n SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGGÖR

ETT GRÄNSLÖST SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA

4

Mats Eriksson
Regionstyrelsens ordförande
Region Halland

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Region Kronoberg

Henrik Fritzon
Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande
Region Jönköpings län

Christina Mattisson
Regionstyrelsens ordförande
Region Blekinge

Anders Henriksson
Regionstyrelsens ordförande
Landstinget i Kalmar län

Page 277 of 652

PRIORITERING 1

SYDSVERIGE LOCKAR
DYNAMISKT OCH ÖPPET MED INTERNATIONELL LYSKRAFT
Vi förstår och värdesätter att kulturen lockar besöka
re, utövare och nya invånare från hela världen. Det
rika och varierande kulturutbudet bidrar starkt till
Sveriges attraktivitet. Kulturell utveckling innebär
regional utveckling.
För kulturskapare och konstnärer är Sydsverige bra
att leva och verka i. Vi arbetar kontinuerligt med att
stärka kulturskapares och konstnärers villkor. I Syd

sverige finns det en god tillgång till kultur – både i
städerna och på landsbygden.
I detta öppna och dynamiska klimat är det gynn
samt att etablera kulturella och kreativa näringar.
Här finns resurser, kunskap och ett ständigt pågåen
de utvecklingsarbete med starkt fokus på forskning
och högre utbildning.

INSATSER
KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:
n

n
n

stimulera konstnärligt skapande i hela
Sydsverige
visa öppenhet för nya konst- och kulturformer
stärka samverkan mellan högre utbildning och
kulturverksamhet

n

n

lyfta kulturens potential i utvecklingen av
innovationer och näringsliv
ta tillvara kulturens betydelse för en hållbar
besöksnäring
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PRIORITERING 2

SYDSVERIGE SAMVERKAR
EN KULTURPOLITIK SOM STIMULERAR SAMARBETEN
När Sydsverige samverkar utnyttjas kompetens och
resurser effektivt, och skapar både bredd och spets.
Vi utvecklar, driver och initierar samarbeten mellan
regionerna, dess kommuner och kulturaktörer. Vi delar
med oss av vårt utbud. Genom att föra en kulturpoli
tik som främjar samverkan och kunskapsutbyte mellan
institutioner, utövare och arrangörer kring till exempel
produktioner, utställningar och turnéer, erbjuds ett
utbud med större variation – mer kvalitet för fler.

samlande kraft som skapar möjligheter för Sydsverige.
Vi underlättar tillgången till tekniska lösningar, bred
kunskapsöverföring och gemensamma plattformar
såsom nätverk, verkstäder, ateljéer och mötesplatser.
Genom att samarbeta med andra politikområden
bidrar vi till utveckling och ökad kvalitet, tillväxt
och välfärd. Det kan gälla områden som till exempel
utbildning, social hållbarhet, stadsutveckling, hälsa,
demokrati och yttrandefrihet.

Vi eftersträvar en stark infrastruktur för kultur med
angelägna kulturverksamheter och föreningar – en

INSATSER
KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:
n

n

n

6

agera gemensamt i strategiska kulturpolitiska
frågor
verka för att Sydsverige får ansvar för
nationella kulturpolitiska uppdrag

n

n

underlätta för Sydsveriges kulturaktörer att
samarbeta
stödja och uppmuntra samverkan med andra
politikområden

undanröja hinder för kulturproduktion och
distribution över länsgränserna
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PRIORITERING 3

SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGGÖR
ETT GRÄNSLÖST SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA
En stor bredd och mångfald i kulturella uttryck ger
goda förutsättningar att nå ut till nya grupper och
motverka segregation och utanförskap. Tillgången
till kultur är ojämlikt fördelad, både geografiskt och
demografiskt. Vi behöver fördjupad kunskap och en
mångfald av insatser som gör det lättare för invånare
att ta del av och utöva kultur, såsom nya kulturuttryck,
nya mötesplatser och framtida teknik. När Sydsverige
samverkar ökar invånarnas möjligheter att på lika
villkor ta del av och delta i kulturutbudet.

Gemensamt har vi en större kapacitet att ta emot inter
nationell konst och kultur såsom festivaler, gästspel
och residens.
Genom att främja samverkan över regiongränserna kan
vi synliggöra Sydsveriges utbud med större genom
slagskraft.

INSATSER
KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:
n

n

underlätta invånarnas möjligheter att uppleva
och delta i kultur i hela Sydsverige
utöka internationell närvaro i Sydsverige

n
n

utveckla nya metoder för ökad tillgänglighet
initiera gemensam forskning för ökat
deltagande

Grafisk produktion: Mustasch Reklambyrå. Fotorättigheter via Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar, Region Kronoberg samt Region Skåne.
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DET HÄR ÄR SYDSVERIGE
2,6 MILJONER INVÅNARE 26 % AV SVERIGES
BEFOLKNING 6 REGIONER 77 KOMMUNER

STRATEGISKT GEOGRAFISKT LÄGE I NORRA EUROPA
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE samarbetar inom kultur
området och har som målsättning att skapa en hållbar utveckling i Syd
sverige till förmån för hela landet. Regionsamverkan Sydsverige arbetar
tillsammans med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen
och verkar dessutom för att Regionsamverkan Sydsverige ska få ett s törre
ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. Genom att överbrygga
administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och
betydelse för utveckling och en god välfärd.

Helsingfors
Oslo

Tallin
Stockholm

Riga

Vilnius

Köpenhamn

Berlin
Amsterdam

1

Warszawa

REGIONSAMVERKAN.SE
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-27

§97

Svar på motion: Förändrat uppdrag
för Familjehälsan (17RK1081)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa en flexibel hantering som
innebär att de som önskar ska kunna avsluta en påbörjad behandling inom barn- och
ungdomspsykiatrin och Familjehälsan efter att de fyllt 18 år alternativt gå över till
vuxenverksamhet samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag till en revidering och ett
förtydligande av Familjehälsans förebyggande uppdrag samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.
Sammanfattning

I en motion från Mikael Johansson (M) och Susanne Frank (M) beskrivs att
Familjehälsans förebyggande verksamhet är ett viktigt komplement till BUP, genom att
ge Familjehälsan ett tydligare ansvar för det förebyggande arbetet kan trycket minska på
verksamheten i framtiden. De lyfter fram att Regionfullmäktige har beslutat att
ungdomar som går på gymnasiet ska få gå kvar på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP,
även om de fyllt 18 år, vilket även borde gälla de som får stöd av Familjehälsan.
Motionärerna yrkar följande:
- Att regionfullmäktige ska ändra åldersgräns för Familjehälsan så att inskrivna
ungdomar ska gå få gå kvar tills de gått ut gymnasiet.
- Att regionfullmäktige beslutar att Familjehälsans uppdrag ska revideras och förtydligas
så att förebyggande ansvar blir tydligare.
Regionfullmäktige fattade följande beslut i budget 2016 ”vid påbörjad behandling inom
Barn- och ungdomshälsan eller Barn- och ungdomspsykiatrin, ska den fortlöpa under
hela gymnasietiden och inte gå över till vuxenpsykiatrin trots att personen fyller 18 år”.
Det innebär att det redan nu finns ett beslut som stödjer kontakt efter 18 år. Det är
viktigt att vara lyhörd för den enskilde patientens behov. En flexibel tillämpning är i
linje med ett personcentrerat förhållningssätt. Därför är det bra med möjligheten att
kunna gå kvar i ungdomsverksamheten även efter 18 år för att slutföra påbörjad
behandling De som inte vill gå kvar efter 18 år fyllda ska få hjälp med övergång till
vuxenverksamhet.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-27

Familjehälsan arbetar redan idag med många förebyggande insatser men inom ramen för
befintlig finansiering. Inom Familjehälsan finns kunskap om de hälsofrämjande och
förebyggande åtgärdernas betydelse. Ett utökat uppdrag avseende förebyggande insatser
ligger i linje med det arbete som pågår avseende ohälsosamma matvanor, övervikt och
fetma men behöver definieras, beskrivas och resurssättas.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa en flexibel hantering som
innebär att de som önskar ska kunna avsluta en påbörjad behandling inom barn- och
ungdomspsykiatrin och Familjehälsan efter att de fyllt 18 år alternativt gå över till
vuxenverksamhet samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag till en revidering och ett
förtydligande av Familjehälsans förebyggande uppdrag samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Motion angående förändrat uppdrag för Familjehälsan
 Motion angående förändrat uppdrag för Familjehälsan
 §199 RSAU Tidssättning av motion - Förändrat uppdrag för Familjehälsan
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1081
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2017-10-17

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – Motion angående förändrat uppdrag för
Familjehälsan

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa en flexibel hantering
som innebär att de som önskar ska kunna avsluta en påbörjad behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin och Familjehälsan efter att de fyllt 18 år alternativt
gå över till vuxenverksamhet samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag till en revidering
och ett förtydligande av Familjehälsans förebyggande uppdrag samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.

Sammanfattning
I en motion från Mikael Johansson (M) och Susanne Frank (M) beskrivs att
Familjehälsans förebyggande verksamhet är ett viktigt komplement till BUP,
genom att ge Familjehälsan ett tydligare ansvar för det förebyggande arbetet kan
trycket minska på verksamheten i framtiden. De lyfter fram att Regionfullmäktige
har beslutat att ungdomar som går på gymnasiet ska få gå kvar på barn- och
ungdomspsykiatrin, BUP, även om de fyllt 18 år, vilket även borde gälla de som får
stöd av Familjehälsan.
Motionärerna yrkar följande:
Att regionfullmäktige ska ändra åldersgräns för Familjehälsan så att inskrivna
ungdomar ska gå få gå kvar tills de gått ut gymnasiet.
Att regionfullmäktige beslutar att Familjehälsans uppdrag ska revideras och
förtydligas så att förebyggande ansvar blir tydligare.
Regionfullmäktige fattade följande beslut i budget 2016 ”vid påbörjad behandling
inom Barn- och ungdomshälsan eller Barn- och ungdomspsykiatrin, ska den
fortlöpa under hela gymnasietiden och inte gå över till vuxenpsykiatrin trots att
Sida 1 av 3
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1081
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2017-10-17

personen fyller 18 år”. Det innebär att det redan nu finns ett beslut som stödjer
kontakt efter 18 år. Det är viktigt att vara lyhörd för den enskilde patientens
behov. En flexibel tillämpning är i linje med ett personcentrerat förhållningssätt.
Därför är det bra med möjligheten att kunna gå kvar i ungdomsverksamheten även
efter 18 år för att slutföra påbörjad behandling De som inte vill gå kvar efter 18 år
fyllda ska få hjälp med övergång till vuxenverksamhet.
Familjehälsan arbetar redan idag med många förebyggande insatser men inom
ramen för befintlig finansiering. Inom Familjehälsan finns kunskap om de
hälsofrämjande och förebyggande åtgärdernas betydelse. Ett utökat uppdrag
avseende förebyggande insatser ligger i linje med det arbete som pågår avseende
ohälsosamma matvanor, övervikt och fetma men behöver definieras, beskrivas och
resurssättas.
Svar på motion
En motion från Mikael Johansson (M) och Susanne Frank (M) beskriver två
aktuella utvecklingsfrågor gällande familjehälsans uppdrag.
Den första frågan som motionen lyfter handlar om att ändra åldersgräns för
Familjehälsan så att inskrivna ungdomar ska få gå kvar tills de gått ut gymnasiet.
Regionfullmäktige fattade den 25 november 2015 i § 176 beslut i budget 2016
med plan 2017-2018 att vid påbörjad behandling inom Barn - och
ungdomshälsan eller Barn- och ungdomspsykiatrin, ska den fortlöpa under hela
gymnasietiden och inte gå över till vuxenpsykiatrin trots att personen fyller 18 år.
Familjehälsan (tidigare Barn- och ungdomshälsan) tillhör organisatoriskt Barn- och
ungdomskliniken. I ett yttrande från verksamhetschefen framkommer att det är en
fördel om den juridiska åldersgränsen gäller. Efter 18 år är föräldrar endast
delaktiga på den unges villkor. Den nu vuxne kan känna sig rätt överårig inom
barnkliniken. Verksamhetschefen beskriver en praxis med en flexibel tillämpning i
linje med personcentrerad vård. De som inte vill gå kvar i ungdomsverksamheten
efter 18 år fyllda ska få hjälp med övergång till vuxenverksamheten och de som
önskar gå kvar i ungdomsverksamheten för att avsluta påbörjad behandling ska ha
möjlighet till detta. Familjehälsan är en välfungerande verksamhet som bygger på
korta behandlingstider. Vid en ökning av antalet patienter inom ramen för
nuvarande finansiering kan tillgängligheten försämras.
Den andra frågan handlar om att ge Familjehälsan ett tydligare ansvar för det
förebyggande arbetet. Motionärerna anger att ett sådant uppdrag och ansvar skulle
minska behovet av behandlade åtgärder i alla berörda barn- och
ungdomsverksamheter.
I ett yttrande från verksamhetschefen för Familjehälsan framkommer en positiv
hållning till ett utökat preventivt uppdrag. Familjehälsan arbetar redan idag med
många förebyggande insatser men inom ramen för befintlig finansiering. När
trycket är stort gällande behandlingsarbete blir dock konsekvensen att det
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Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2017-10-17

förebyggande arbetet inte kan prioriteras. Detta trots kunskapen om att
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder är bra för alla barn och unga och deras
familjer. I Region Kronoberg har nyligen genomförts en kartläggning av ett
sammantaget stöd vid ohälsosamma matvanor, övervikt och fetma för barn och
unga och deras familjer. En handlingsplan är framtagen och fastställd av hälsooch sjukvårdens ledningsgrupp. Ett utökat uppdrag ligger väl i linje med detta
arbete men behöver definieras, organiseras och resurssättas.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Vid en utökning av behandling för fler ungdomar på Familjehälsan liksom ett
utökat förebyggande uppdrag behöver uppdraget definieras, organisationen
beskrivas och resurssättas.
E utökning

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion – Förändrat uppdrag för Familjehälsan
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-27

§96

Svar på motion: Arbete på recept
(17RK1235)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår styrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Martina Ericsson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder hur man
på bästa sätt kan delge patienter ett arbete på recept.
Motionären skriver att allt fler människor idag lever i ett utanförskap. I motionen lyfts
särskilt fram att personer med olika funktionsnedsättningar, såsom neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning ibland har svårt att komma in i samhället. Ett sätt att mildra
sjukdomsbilden och bryta utanförskapet är att ge dessa individer ett arbete och en
meningsfull sysselsättning. Motionären föreslår därför att Region Kronoberg ska utreda
hur vi på bästa sätt kan delge våra patienter ett arbete på recept.
Martina Ericsson lyfter i motionen fram en mycket viktig fråga: alla människors
möjligheter till arbete och delaktighet i samhället. Sakfrågan är dock komplex och
behöver därför sorteras ut i specifika frågeställningar, faktorer och lösningar.
Vid en omvärldsbevakning framkommer inga erfarenheter av arbete på recept från
andra landsting, regioner eller kommuner. Det innebär att även ett mindre projekt
kräver ett relativt stort metodutvecklingsarbete inklusive en utvärdering, helst på
forskningsnivå. Med utgångspunkt i erfarenheter av metoderna fysisk aktivitet på recept
och kultur på recept kan dock en viktig faktor tydliggöras, samverkan. För att nå
framgång med dessa båda metoder krävs en kontinuerlig samverkan mellan Region
Kronoberg och andra aktörer och verksamheter. När det gäller stöd till personer med
svårigheter att ta sig ut i arbetslivet finns denna samverkan redan inom ramen för
Finsam genom samordningsförbunden Värend och Sunnerbo. Arbetsförmedlingen bör
dock ses som huvudaktör när det gäller att med hjälp av olika stödfunktioner se till att
arbeten förmedlas till dessa individer. I dagsläget förefaller det svårt för Region
Kronoberg att erbjuda arbete på recept utan tillgång till en utvärderad och
evidensbaserad metod.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
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 Förslag till svar på motion: Arbete på recept
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg- Arbete på recept
 §200 RSAU Tidssättning av motion - Arbete på recept
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1235
Handläggare: Sara Maripuu, Utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-11-06

Regionstyrelsen

Svar på motion – Arbete på recept

Ordförandes förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Sammanfattning
Martina Ericsson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder
hur man på bästa sätt kan delge patienter ett arbete på recept.
Motionären skriver att allt fler människor idag lever i ett utanförskap. I motionen
lyfts särskilt fram att personer med olika funktionsnedsättningar, såsom
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ibland har svårt att komma in i samhället.
Ett sätt att mildra sjukdomsbilden och bryta utanförskapet är att ge dessa
individer ett arbete och en meningsfull sysselsättning. Motionären föreslår därför
att Region Kronoberg ska utreda hur vi på bästa sätt kan delge våra patienter ett
arbete på recept.
Martina Ericsson lyfter i motionen fram en mycket viktig fråga: alla människors
möjligheter till arbete och delaktighet i samhället. Sakfrågan är dock komplex och
behöver därför sorteras ut i specifika frågeställningar, faktorer och lösningar.
Vid en omvärldsbevakning framkommer inga erfarenheter av arbete på recept
från andra landsting, regioner eller kommuner. Det innebär att även ett mindre
projekt kräver ett relativt stort metodutvecklingsarbete inklusive en utvärdering,
helst på forskningsnivå. Med utgångspunkt i erfarenheter av metoderna fysisk
aktivitet på recept och kultur på recept kan dock en viktig faktor tydliggöras,
samverkan. För att nå framgång med dessa båda metoder krävs en kontinuerlig
samverkan mellan Region Kronoberg och andra aktörer och verksamheter. När
det gäller stöd till personer med svårigheter att ta sig ut i arbetslivet finns denna
samverkan redan inom ramen för Finsam genom samordningsförbunden Värend
och Sunnerbo. Arbetsförmedlingen bör dock ses som huvudaktör när det gäller
att med hjälp av olika stödfunktioner se till att arbeten förmedlas till dessa
individer. I dagsläget förefaller det svårt för Region Kronoberg att erbjuda arbete
på recept utan tillgång till en utvärderad och evidensbaserad metod.
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Diarienr: 17RK1235
Handläggare: Sara Maripuu, Utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-11-06

Svar på motion
Martina Ericsson lyfter i motionen fram en mycket viktig fråga: alla människors
möjligheter till arbete och delaktighet i samhället. Sakfrågan är dock komplex och
behöver därför sorteras ut specifika frågeställningar, faktorer och lösningar.
I motionen lyfts särskilt fram personer med neuropsykiatriska problem. Många av
dessa har svårigheter som ställer krav på anpassat stöd både för att ta sig ut i
arbetslivet och för att där kunna hantera ett lönearbete. För att få tillgång till ett
sådant stöd krävs oftast en samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra
aktörer. Syftet med samverkan ska vara att samordna åtgärder som stärker
varandra och leder till ett arbete för personen ifråga.
Finsam, finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, tar avstamp i den lag som
kom 2004 och som ställer krav på att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
kommun och landsting/region samverkar finansiellt inom välfärds- och
rehabiliteringsområdet. I Kronoberg finns två samordningsförbund,
Samordningsförbundet Värend och Sunnerbo samordningsförbund. Förbundens
uppdrag är att bedriva sin verksamhet utifrån lokala förutsättningar och behov,
och att underlätta en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska
användas för att samordna bedömningar och insatser som syftar till att den
enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
Vuxna personer med neuropsykiatrisk problematik (NP) kan ha kontakt med olika
verksamheter inom hälso- och sjukvården, men inom vuxenhabiliteringen finns
specialistkompetens gällande hela NP-området. Kompetensen finns dels i
basverksamheten och dels i den neuropsykiatriska utredningsenheten som har
ansvar för utredning och ställningstagande till neuropsykiatriska diagnoser samt
uppföljning av utredningsresultat.
I samtal med verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen framkommer att
arbetsrelaterade frågor alltid finns med vid bedömning och behandling av
neuropsykiatrisk problematik. Utifrån ett medicinskt och habiliterande perspektiv
genomförs åtgärder med syfte att stärka individens förutsättning för en delaktighet
i arbetsliv och i en fungerande vardag. I samtalet framgår också att Region
Kronoberg är en aktiv samverkanspartner inom ramen för de båda
samordningsförbunden, och att vuxenhabiliteringen tillsammans med
samordningsförbunden kan förbereda individen inför ett förvärvsarbete.
Arbetsförmedlingen bör dock ses som huvudaktör när det gäller att med hjälp av
olika stödfunktioner se till att arbeten förmedlas till dessa individer.
Att erbjuda patienter åtgärder genom ett recept används idag inom Region
Kronoberg gällande fysisk aktivitet, s.k. FaR, Fysisk aktivitet på recept. Metoden
är evidensbaserad och bygger på att patienten får en förståelse för sambandet
mellan ohälsa och fysisk inaktivitet och utifrån det bestämmer sig för att göra en
beteendeförändring. Legitimerad personal ordinerar fysisk aktivitet och patienten
genomför doserad egenvård, helt på egen hand eller i samverkan med någon
friskvårdsaktör, som då är receptmottagare. Region Kronoberg har under flera år
samverkat med länets friskvårdsaktörer gällande fortbildning, information och
utvecklingsfrågor.
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FaR-metoden används idag i alla landsting och regioner. Några av dessa har också
erfarenheter av att arbeta med kultur på recept. Region Skåne har genomfört
projekt där ordinationen bestod av bl.a. musik, eget skapande och att se
utställningar. Samverkanspartners var Region Skåne, Helsingborgs kommun och
Finsam Helsingborg. Deltagare var patienter med risk för eller pågående
sjukskrivningar, risk för social isolering, psykisk ohälsa eller utbredd smärta.
Receptmottagare var olika kulturaktörer. I den forskningsutvärdering som
gjordes såg man att deltagarna upplevde att de förbättrats över tid på flera punkter
som arbetsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet och ångest. Bortfallet i
uppföljningen var dock stort och det saknades en jämförelsegrupp, vilket gjorde
det svårt att visa på reella effekter.
Vid en omvärldsbevakning framkommer inga erfarenheter av arbete på recept
från andra landsting, regioner eller kommuner. Det innebär att även ett mindre
projekt kräver ett relativt stort metodutvecklingsarbete inklusive en utvärdering,
helst på forskningsnivå. Med utgångspunkt i erfarenheter av metoderna fysisk
aktivitet på recept och kultur på recept kan dock en viktig faktor tydliggöras,
samverkan. För att nå framgång med dessa båda metoder krävs en kontinuerlig
samverkan mellan Region Kronoberg och andra aktörer och verksamheter. När
det gäller arbete för personer med svårigheter att ta sig ut i arbetslivet finns denna
samverkan redan inom ramen för samordningsförbunden.

Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Att införa arbete på recept kräver metodutveckling och forskning, vilket skulle
innebära en betydande resurssatsning.

Charlotta Svanberg
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion – Arbete på recept

Sida 3 av 3

Page 294 of 652

Motion till Regionfullmäktige

Arbete på recept

Allt fler människor lever i dag i utanförskap. Personer med funktionsnedsättningar av olika slag och
inte sällan även drabbade av neuropsykiatriska problem är idag ganska vanligt förekommande.
Många av dessa människor har fått en ostrukturerad vardag. Man har svårt att komma in i samhället
och känna sig delaktig och man blir lätt isolerad. Det kan följas av oro för ekonomin och en
avsaknad av något meningsfullt att relatera till. Detta kan bli svårt att bära under en längre tid.
Många av dessa människor hade kunnat bidra och succesivt komma in i arbetslivet på ett för dem
anpassat sätt.
Vi kan finna framgångsrika företagsledare, entreprenörer och andra yrkeskategorier som har lyckats
och som menar att deras "besvär" har varit deras största tillgång i livet.
Vi är övertygade om att flertalet läkare, psykologer och psykiatriker vid Region Kronobergs
verksamheter möter människor i situationer där mycket av deras sjukdomsbild hade kunnat mildras
av att man hade ett arbete att gå till och en meningsfull sysselsättning. Att kunna skriva ut ett arbete
på recept hade således kunnat sätta en boll i rullning. Att sedan som region kunna gå före och arbeta
för att alla människor ska inkluderas och vara delaktiga med en meningsfull sysselsättning gör att vi
kommer att få medborgare som mår bättre .
Vi yrkar härmed att
Region Kronoberg utreder hur vi på bästa sätt kan delge våra patienter ett arbete på recept.
Sverigedemokraterna
Regiongruppen

Page 295 of 652

21
Page 296 of 652

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1032
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-10-17

Organisationsutskottet

Antal ledamöter i regionfullmäktige mandatperioden
2019-2022
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens organisationsutskott föreslår regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
Att regionfullmäktige ska ha 61 ledamöter under mandatperioden 2019-2022.
Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen.

Sammanfattning
Regionfullmäktige ska enligt 5 kap 1-33 § Kommunallagen besluta om hur många
ledamöter som fullmäktige totalt ska ha, samt antal ersättare. Regionfullmäktige
ska senast den 28 februari valåret besluta och meddela länsstyrelsen om hur många
ledamöter och ersättare fullmäktige ska ha. Senast den 30 april valåret ska
länsstyrelsen fastställa fördelning av fasta mandat mellan valkretsar i landsting och
kommuner.
Regionfullmäktige beslöt § 112/17 att val till utgörs av en enda valkrets nästa
mandatperiod.
Föreslås att regionfullmäktige utgörs av 61 ledamöter under mandatperioden 20192022. Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen.

Ros-Marie Jönsson Neckö
Organisationsutskottets ordförande

Ulrika J Gustafsson
Kanslidirektör

.
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§17

Region Kronobergs politiska
organisation mandatperioden 20192022 (17RK1032)
Beslut

Regionstyrelsens organisationsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att regionfullmäktige ska ha 61 ledamöter under mandatperioden 2019-2022. Antalet
ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen samt
att i övrigt notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid organisationsutskottet § 14/2017 diskuterades Region Kronobergs politiska
organisation för mandatperioden 2019-2022. Vid mötet fortsätter diskussionen kring
nedanstående:
- Gruppledarna återkopplar från diskussioner förda i partigrupperna.
- Uppföljning av den politiska organisationen med bland annat antal beslutsärenden per
möte/år.
- Beredning av förslag till antal ledamöter i regionfullmäktige.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens organisationsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att regionfullmäktige ska ha 61 ledamöter under mandatperioden 2019-2022. Antalet
ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen samt
att i övrigt notera informationen till protokollet.

Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Antal ledamöter i regionfullmäktige mandatperioden 2018-2021
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2080
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-11-02

Regionstyrelsen

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag 2017
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag
för 2017.

Sammanfattning
Regionstyrelsen ska årligen på regionfullmäktiges sista sammanträde redovisa de
motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats.
Under 2017 har hittills 15 motioner inkommit, varav 4 inte slutbehandlats.
Därutöver finns 1 motion från 2016 som inte slutbehandlats. 12 medborgarförslag
har inkommit, varav 2 inte slutbehandlats.
Inkomna motioner som inte slutbehandlats:
– Ny ersättningsmodell för vårdvalet – Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C),
Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) (16RK1968). Regionfullmäktige
beslutade § 331/17 att remittera motionen till folkhälsoberedningen för
utvärdering av tidigare och andra regioners ersättningsmodeller samt att den
behandlas under hösten 2017.
– Ökat inflytande för personalen - Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva
Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) (17RK1692). Regionstyrelsens
arbetsutskott beslutade § 260/17 att motionen behandlas i februari 2018.
– Översyn av journaler på nätet – Eva Johnsson (KD) (17RK1725).
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 261/17 att överlämna motionen till
hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt att den behandlas i februari 2018.
– Inför vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin - Suzanne Frank (M), Sven
Sunesson (C), Yngve Filipsson (L) och Eva Johnsson (KD) (17RK1833).
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 262/17 att motionen behandlas i april
2018.
– Medverkan på mässan Funka för livet – Roland Gustbée (M) (17RK1895).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2018.
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Inkomna medborgarförslag som inte slutbehandlats:
– Gruppbiljett även för kunskapsresor - Mona Jonsson, Växjö (17RK1698).
Regionfullmäktige beslutade § 111/17 att överlämna medborgarförslaget till
trafiknämnden för beslut.
– Patienter med EDS (omfattas av sekretess) (17RK1826). Regionfullmäktige
beslutade § x/17 att överlämna medborgarförslaget till hälso- och
sjukvårdsnämnden för beslut.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

–

Sida 2 av 2

Page 302 of 652

23
Page 303 of 652

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2081
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-11-02

Regionstyrelsen

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av
regionstyrelsen och nämnderna 2017
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats av regionstyrelsen
och nämnderna 2017.

Sammanfattning
Följande sju medborgarförslag har hittills beslutats av regionstyrelsen och
nämnderna under 2017:
– Förslag på fler bussturer Växjö-Åby - Maria Nilsson, Tjureda (16RK1997).
Trafiknämnden beslutade § 10/17 att vidareförmedla förslaget till kommande
budget- och tidtabellsarbete samt att det därmed anses besvarat.
– Byt ut sjukhusskjortan – Gunhild Bärtås, Ljungby (16RK2300). Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade § 4/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
– Förslag om utbyggnad av Ljungby lasarett - Jens Göransson, Ljungby
(17RK1220).
– Regler för hur personalen får vara klädd – Ingvar Karlsson, Vittaryd
(17RK1502). Regionstyrelsen beslutade § 194/17 att medborgarförslaget anses
besvarat.
– Stöd för hemförlossning - Dagar Groblad, Lönashult (17RK181). Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade § 19/17 att anta svar där medborgarförslaget avslås.
– Gratis halkskydd till alla pensionärer – Philip Groves, Växjö (17RK289). Hälsooch sjukvårdsnämnden beslutade § 37/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
– Kvälls-/nattbusstur Växjö Åby – Petra Berg, Tjureda (17RK629).
Trafiknämnden beslutade § 51/17 att medborgarförslaget besvaras.
– Fler bussturer Åby-Växjö - Lisa Ljuslin, Tjureda (17RK634). Trafiknämnden
beslutade § 50/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
– Alternativ till hemligt nummer när sjukvården ringer - Leif Granath, Växjö
(17RK881). Regionstyrelsen beslutade § 142/17 att uppdra åt regiondirektören att
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Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-11-02

tillse att samtal från Region Kronoberg i möjligaste mån inte visas som hemligt
nummer samt att bifalla medborgarförslaget.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

–
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2082
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-11-02

Regionstyrelsen

Produktion och sändning av regionfullmäktige 2018
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2018 via
webben, kabel-tv och närradio,
att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om sändning,
produktion och lagring av regionfullmäktiges sammanträden under 2018 samt
att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2018 för
förtroendemannaorganisationen.

Sammanfattning
Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om direktsändning via webb-tv
och kabel-tv för Region Kronobergs regionfullmäktige. Dessförinnan hade
dåvarande landstingsfullmäktiges sammanträden sänts vid webb-tv och kabel-tv i
Växjö sedan 2012.
Direktsändning via webb, kabel-tv och närradio innebär både ökad transparens
och tillgänglighet till Region Kronobergs högsta beslutande organ.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1096
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-11-09

Regionstyrelsen

Reviderat reglemente för patientnämnden
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa reglemente för patientnämnden enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning
Patientnämnden beslutade § 33/17 om revideringar i nämndens reglemente med
anledning av ny Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
som träder i kraft den 1 januari 2018.
Lagen ingår i en översyn av ansvarsfördelningen i hanteringen av klagomål mot
hälso- och sjukvården. I lagen anges att det i första hand är vårdgivarna som tar
emot och bemöter klagomål från patienter och deras närstående.
Patientnämndernas huvuduppgift förtydligas till att hjälpa och stödja patienter med
att få sina klagomål bemötta av vårdgivarna.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Reglemente för patientnämnden
Protokollsutdrag patientnämnden § 33/17
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-28

§ 33. Förändringar pga av ny lag om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården 17PAN32
Beslut
Patientnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet och godkänna de förslag till ändringar i
reglemente och avtal som motiveras av den nya lagen.
Sammanfattning
Patientnämndens handläggare informerade om arbetet som sker inför nya lagen om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården:
 Reglemente för patientnämnden, förändring enligt ny lag
 Avtal med kommunerna, förändring enligt ny lag
 Information från arbetsgrupp under ledning av chefläkare Per Lindgren som
påbörjat arbetet med att ta fram förändringar i arbetssätt som motiveras av den
nya lagen. Ny rapport vid nästa sammanträde.
Yttrande
Anna Zelvin(KD), Nils-Erik Carlström(L), Mats Johnsson (M) och Bo Dalesjö(S)
yttrade sig i ärendet.
Expedieras till
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag
 Reglemente för patientnämnden 2018
Paragrafen är justerad
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Datum: 2017-09-28
Identifierare:
Handläggare: Ingrid Sivermo

Reglemente för patientnämnden
Reglemente för patientnämnden (PAN)
Verksamhetsområde
Patientnämnden har i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot
hälso-och sjukvården till uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras
närstående inom den
1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs
av landstinget eller enligt avtal med landstinget,
2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av
kommunerna i Kronobergs län eller enligt avtal med kommunerna och den
allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband
med sådan hälso- och sjukvård, samt
3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis
finansieras av landstinget.
För patientnämnden gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (1991:900)
och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Uppgifter
Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa
patienter att föra fram klagomål till vårdgivaren som bedriver sådan
verksamhet som avses i 1§ första stycket 1-3 och att få klagomål besvarade av
vårdgivaren.
Patientnämnderna ska även
1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna
behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och
hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet,
2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till
vårdgivare och vårdenheter, och
4. informera allmänheten, hälso-och sjukvårdspersonalen och andra berörda
om sin verksamhet.
Om patienten är ett barn ska, patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.
Patientnämnden ska vidare
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Identifierare:
Handläggare: Ingrid Sivermo



bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso-och sjukvården anpassas efter patienterna
behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna
klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller
kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården,



verka för att patientens rättigheter tas tillvara och dennes integritet
skyddas,



samverka med, och göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
uppmärksam på förhållanden av relevans av myndighetens tillsyn,



rekrytera, utbilda och utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt
lagen(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård samt smittskyddslagen (2004:168),



såsom opartisk och fristående instans fullgöra vad som i övrigt enligt
lag eller författning, landstingsfullmäktiges beslut, åligger nämnden,



till regionfullmäktige, regionstyrelsen och revisorerna samt till de
kommunala nämnder som har tecknat särskilt avtal om
patientnämndsverksamhet årligen lämna verksamhetsberättelse över
nämndens verksamhet föregående år.

För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från andra nämnder
inom Region Kronoberg och kommunerna och deras tjänstemän infordra de
upplysningar och få den hjälp som nämnden behöver.
Ledamöter
Patientnämnden består av 8 ledamöter och 1 ersättare från varje parti som är
representerat i regionfullmäktige. Nämnden har en ordförande och en vice
ordförande. Ledamöter och ersättare bör inte väljas ur regionfullmäktige.
Ledamöter och ersättare utses av regionfullmäktige. Ersättare kallas in enligt
den turordning som fastställts av regionfullmäktige.
Ordförande
Ordförandeskapet ska innehas av en majoritetsföreträdare. Ordförande och
vice ordförande utses av regionfullmäktige. Om både ordföranden och vice
ordföranden är förhindrade att delta i hela eller delar av sammanträdet utser
nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Presidium
Presidiet ska bestå av ordförande och vice ordförande. Vice ordförande ska
vara minoritetsföreträdare.

Page 312 of 652

Datum: 2017-09-28
Identifierare:
Handläggare: Ingrid Sivermo

Sekreterare
Nämndsekreterare från Region Kronobergs kansliavdelning för nämndens
protokoll och biträder ordföranden.
Patientnämndshandläggare
Patientnämndshandläggare från Region Kronobergs kansli utför på uppdrag av
nämnden de uppgifter som följer enligt Lag om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården samt biträder ordföranden.
Sammanträden
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för den politiska
organisationen inför varje kalenderår. Ordförande får ändra tidpunkt för
sammanträde, ställa in sammanträde eller utlysa extra sammanträde.
Sammanträdena är stängda för allmänheten.
Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse ska tillställas nämndens ledamöter senast fem dagar innan
patientnämndens sammanträde.
Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet och övriga handlingar som hör till
ärendena ska hållas tillgängliga. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje
sammanträdes början.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta
patientnämndens sekreterare, som inkallar ersättare till tjänstgöring enligt
beslutad turordning.
Om ledamot som förut anmält förhinder infinner sig under pågående
sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattas i det
ärende som behandlades då ledamoten kom till sammanträdeslokalen. Ledamot
som avbrutit sin tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än jäv,
får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av
ordförande. Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid
sammanträden. Patientnämndshandläggare är ansvarig föredragande
tjänsteman vid nämndens sammanträde.
När nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad går
ordförande igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordförande befäster genomgången med
ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte
nämnden beslutar medge det enhälligt.
En ledamot som framställer ett yrkande ska avfatta det skriftligt till ordförande
under ärendets behandling.
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Justering av protokoll
Ordförande ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast
14 dagar efter sammanträdet. Ordförande tillkännager tid och plats för
justering.
Har flera ordförande fungerat vid sammanträdet justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera
reservationen ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före protokollsjusteringen.
Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Region Kronobergs
anslagstavla med uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet
publiceras på Region Kronobergs hemsida.
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK892
Handläggare: Sara Nodmar,
Datum: 2017-10-30

Regionstyrelsen

Remissyttrande – granskning, fördjupad översiktsplan
för Åseda samhälle.

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Uppvidinge kommun.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Uppvidinge kommun beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Uppvidinge kommun har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan för Åseda
samhälle. Förslaget har tidigare varit utsänt för samråd. Region Kronoberg yttrade
sig i samrådsskedet 2017-05-19 och hade då synpunkter angående det sociala
perspektivet, klimat och miljö samt kollektivtrafik. Under hösten 2017 är
planförslaget utsänt för granskning.
Region Kronoberg har inget ytterligare att erinra över planförslaget.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle
Remissyttrande över granskning, fördjupad översiktsplan för Åseda
samhälle
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK892
Handläggare: Sara Nodmar,
Datum: 2017-10-30

Uppvidinge kommun
Box 59
364 21 Åseda

Remissyttrande – granskning, fördjupad översiktsplan
för Åseda samhälle

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Uppvidinge kommun beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg yttrade sig 2017-05-19 i samrådsskedet över förslag till
fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle. Planförslaget är nu utsänt för
granskning.
Region Kronoberg har inget ytterligare att erinra över planförslaget.
Synpunkter
Uppvidinge kommun har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan för Åseda
samhälle. Förslaget har tidigare varit utsänt för samråd. Region Kronoberg yttrade
sig i samrådsskedet 2017-05-19 och hade då synpunkter angående det sociala
perspektivet, klimat och miljö samt kollektivtrafik.
Under hösten 2017 är planförslaget utsänt för granskning. Region Kronoberg har
inget ytterligare att erinra över planförslaget.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Magda Gyllenfjell
kommun@hogsby.se; kommunen@hultsfred.se; Region Kronoberg Officiell brevlåda;
kronoberg@lansstyrelsen.se; info@lessebo.se; kommun@nybro.se; MBN; SOCIALKONTORET; info@vaxjo.se
Oskar Johansson
Beslutexepdiering FÖP Åseda
den 22 september 2017 10:38:47
ATT00001.bmp
201709220941-1.pdf
Kungörelse_1.pdf
Samrådsredogörelse.pdf

Hej. Detta är en beslutsexpediering angående utställning för FÖP Åseda.
Beslutsexpediering innebär att informera de som är berörda av ärendet hur beslutsorganet
beslutade.
Ansvarig för eventuella åtgärder i ärendet är den tjänsteman inom kommunen som
handlagt ärendet.
Utställningshandlingen skickas i eget mail på grund av utrymme.
Beslutsorgan: Kommunstyrelsen
Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 22 november 2017 till:
Uppvidinge kommun
Box 59
364 21 Åseda
eller. receptionen@uppvidinge.se , märk svaret med FÖP Åseda.

Vänliga hälsningar,
Magda Gyllenfjell
Enhetschef, Administrativa enheten

Kyrkbacken, Box 59
364 21 Åseda
073-336 79 45
Magda.gyllenfjell@uppvidinge.se
www.uppvidinge.se
Tänk på miljön innan du skriver ut detta mail.
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Fördjupad översiktsplan
för Åseda samhälle
Samrådsredogörelse

Uppvidinge kommun, septemer 2017
Page 322 of 652

Bakgrund
Den fördjupade översiktsplanen för Åseda samhälle har under två månader varit ute på samråd. Under samrådet har myndigheter, föreningar, företag och allmänheten givits möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har sedan sammanställts i denna samrådsredogörelse där de förslag som framförda synpunkter gett anledning till också har redovisats.
Sammantaget har det inkommit 22 yttranden där kommunen har lämnat svar på samtliga, förutom de som inte har haft något att erinra. En stor del av yttrandena berör bussgatan och de
båda alternativ som presenteras i planförslaget. Därför har kommunen valt att hänvisa dessa
yttranden till kommunens svar till Trafikverket, där synen på bussgatan återges.
I samrådsredogörelsen har i vissa fall yttrandena sammanfattats. För att läsa yttrandena i sin
helhet hänvisas till kommunens hemsida. Kommunens svar återges i kursiv stil under varje
yttrande.

Länsstyrelsen
Riksintresset väster om Åseda enligt MB 3:6 är inte beskrivet i text.
Riksvägen 23/37 av riksintresse enligt MB 3:8 saknar beskrivning i text utifrån kommunens
viljeyttring och ev. konsekvenser. Hänvisar till Trafikverkets yttrande.
Det ska framgå av översiktsplanen hur kommunen avser följa gällande miljökvalitetsnormer
enligt PBL 3:5.
Det saknas beskrivning av MKN för Badebodaån och grundvattenförekomsten Emmabodaåsen.
Tydliggör att det inte finns några LIS-områden och med koppling till kommunomfattande
ÖP:n.
Saknas uppgifter om mellankommunala och regionala intressen.
Saknas översiktlig beskrivning av de geologiska och geotekniska förhållandena med koppling
till ev. risker.
Saknas redovisning av riskfrågorna buller och förorenad mark. Länsstyrelsen hänvisar i yttrandet till förordning om trafikbuller samt omgivningsbuller.
Översiktsplanen bör redovisa generella riktlinjer för förorenad mark som kan beröra förtätning och nya bostäder.
Beträffande trafik hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets yttrande.
Avsnitt om natur- och grönstruktur: Önskvärt med en översiktlig beskrivning av omgivande
landskap och tätortens påverkan på dessa.
Önskvärt med redogörelse för skyddade och rödlistade arter kring tätorten.
Kartan sid 37 förtydligas, betydelsen av gröna ringar är oklar. Kartan sid 35 bör vara orienterad
i nord-syd.
Önskvärt med en översiktlig beskrivning av hur dagvattenhanteringen kan lösas i anslutning
till Badebodaån. Beskriv flödena, om det är naturliga variationer eller dagvattenflöden.
Vattentäkten för samhället är en grundvattentäkt som ligger i anslutning till samhället och
industriområden och saknar vattenskyddsområde. Beskriv hur vattentäkten kan skyddas mot
framtida förorening.
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Synliggör vilka riktlinjer som finns för de två återvinningsstationerna samt för masshantering
vid nya bostäder och industriområden.
Rekommendation att kulturmiljöplanen aktualiseras och revideras, då den är 17 år gammal.
Saknas en tydlig redovisning av kulturmiljövärdena och planen nämner inget om
fornlämningar. Behövs en kartbilaga som visar både fornlämningar och kulturmiljöer samt
konsekvenser av föreslagna utbyggnadsplaner.
Åseda är en intressant plats ur fornlämningshänseende och Länsstyrelsen skriver en hel sida
om fornlämningar med information och uppgifter.
Övergripande frågor: Redovisade riktlinjer är för vissa delar för svaga för att utgöra stöd i fortsatt planprocess. Kommunens vilja och förslag till framtida utveckling måste framgå tydligare.
Saknas en aktuell markanvändningskarta. Kartan sid 7 saknar information om kommunens
förslag. Förvillande med det gamla utvecklingsförslaget från 2012.
Flertalet kartbilder och illustrationer behöver bli tydligare och det bör finnas bildtext till resp.
bild/karta.
Det saknas Miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap Miljöbalken och därmed förslag på åtgärder och uppföljning.
Angående bostadsförsörjning och social hållbarhet noterar Länsstyrelsen att kommunen så
sent som i maj 2017 antagit ett bostadsförsörjningsprogram.

Kommunens kommentar:
Det som efterfrågas och sorterar under Länsstyrelsens bevakningsfrågor läggs till i FÖP:en i ett
särskilt kapitel, bl a frågor om riksintressen, miljökvalitetsnormer, mellankommunala och regionala
frågor, hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion.
Kapitel 4.2 om Grön- och blåstrukturen sid 35 kompletteras med text om landskapet kring tätorten samt rödlistade arter. Beskrivning görs även om dagvattenhanteringen samt vattentäkten. För
Åsedas vattentäkt ska upprättas vattenskyddsområde, vilket är ett arbete som pågår. För närvarande skyddas vattentäkten av riktlinjer och det är också därför som bebyggelse, varken industri eller
bostäder tillåts expandera i närheten av denna.
I kapitel 4.3 ”Knyt samman gammalt och nytt” läggs till ett avsnitt om fornlämningar och strategin
benämns ”Kulturmiljö och fornlämningar”. Karta med beskrivning läggs till.
Kartan sid 15 utgår. Otydliga kartor omarbetas och förses med text och förklaringar.
Kapitel 6 ”Konsekvenser” kompletteras med miljöbedömning och MKB. Eftersom planförslagets
detaljeringsgrad inte är sådan att förslag på åtgärder och uppföljning i detta skede kan specificeras
eller alltid förutspås måste konsekvensbedömningen bli
av den art som sägs i miljöbalken 6 kap § 13, nämligen att vissa frågor kan bedömas bättre vid detaljplanering eller tillstånd.
Beträffande trafikfrågor, bussgata och bussterminal se under kommentar till Trafikverket. Hänvisning till Bostadsförsörjningsprogrammet läggs till i avsnittet om ”Attraktivt boende.”
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Region Kronoberg
Ser gärna att planen i högre grad berör barn- och ungdomsperspektiv, jämlikhet, jämställdhet
och integration.
Positiva till att konsekvensbeskrivningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna och åtgärder för att stimulera ett hållbart resande och vill främja ett kollektivt resande.
Ser alternativ 2 som det främsta och att göra en bussgata av normalspårets sträckning. Höjden på viadukten måste beaktas och om dubbeldeckare i framtiden ska trafikera Åseda måste
höjden vara mer än 4.20 m. Bussar idag är 3.5 m höga.
En cykelväg bredvid bussgatan måste vara väl åtskild, men om Järnvägsgatan får gång- och
cykelbanor behöver inte bussgatan också ha det.
En ny utformning av Järnvägsgatan minskar gatans körbana. Om två bussar ska kunna mötas
måste körbanan vara minst 7 m bred.

Kommunens kommentar:
Beträffande bussgatan och bussterminal se under kommentar till Trafikverket.
I övrigt är FÖP:ens ambition att barn-, ungdom- och jämställdhetsperspektiv beaktas.

Trafikverket
Påpekar att riksväg 23/37 är av riksintresse och anger förslag att förtydliga dess intresse och
anspråk.
Om bostäder och verksamheter ska placeras söder om riksvägen kan detta i hög grad inverka på riksintresset. Föreslår att den tidigare strategin att placera bostäder och verksamheter
norr om riksvägen behålls och då antingen i västra delen eller i samhällets nordöstra del i
anslutning till befintlig bebyggelse. Om en utveckling söder om riksvägen trots allt måste ske
är planskilda passager för gång och cykel ett minimikrav och en grundförutsättning att starta
med. Därtill att trafikmatning sker via Älghultsvägen.
Det är viktigt att bussterminalen ges ett centralt läge och är lätt att nå för alla. Ur kollektivtrafiksynpunkt kan båda alternativen fungera men det är oklart var terminalen ska placeras i alternativet med bussgata. Förslaget med bussgata innebär att lite av den barriär som järnvägen
utgjort delvis kvarstår i samhället. Bussgatan kan få viss begränsad sikt genom böjen genom
viadukten.
Huvudinfarten till samhället via Älghultsvägen kan redan betraktas som sådan med sänkt hastighet på riksvägen vid denna.
Om de höga och ambitiösa utvecklingsvisionerna för Älghultsvägen, Järnvägsgatan och Olofsgatan ska kunna förverkligas krävs sannolikt att dessa gator övergår till kommunalt väghållningsansvar. De nämnda gatorna utgör nämligen den allmänna vägen 969 med statlig väghållning.
För att skapa sänkta hastigheter i samhället krävs att det utarbetas en hastighetsplan. Trafikverket anser att alternativet med 40 km/tim ska övervägas då 30 km/tim kan kräva omfattande ombyggnader.
Föreslagen rastplats kan utgöra ett alternativ då investeringsmedel äskas via LänstransportPage 325 of 652
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planen.

Kommunens kommentar:
Riksväg 23/37: Texten förtydligas angående riksintressets värden och anspråk. På sikt behöver kommunen mark att expandera, främst för industrin och då räcker inte marken till norr om riksvägen, i synnerhet inte för större etableringar. Planskilda och trafiksäkra passager för GC-trafik ska i
sådant läge byggas ut inledningsvis och hur trafikmatningen ska lösas måste utredas ytterligare. Det
innebär inte att en ny utfart skall ske till riksvägen utan industriområdet matas först ut på Älghultsvägen. I avsnittet om konsekvenser förtydligas konsekvenserna av att utveckla samhället söder om
riksvägen och inverkan på denna.
Olofsgatan och Järnvägsgatan: FÖP:en anger och kommunen har länge haft som ambition att de
båda gatorna ska bli mer trafiksäkra och attraktiva för handel, service samt mer boende och vistelse
för framtidens fossilbränslefria biltrafik och gång- och cykeltrafik. För att möjliggöra detta måste
gatorna övergå till kommunalt väghållningsansvar, annars kan kommunen inte vidta några åtgärder. Trafikverket anger att byte av något slag skulle kunna ske så att det finns en förbindelse för den
statliga vägen 969 mellan Östra vägen och Västra vägen samt riksvägen. FÖP:en revideras sid 25
med angivande av genomfart för tung trafik så att den anger att tung trafik då får ledas antingen
via Älghultsvägen och rondellen och vidare på Järnvägsgatan, Hammarvägen och Östra industrigatan, eller alternativt från Östra infarten på riksvägen via Hammarvägen och Östra industrigatan.
Sistnämnda innebär en kortare och förmodligen enklare väg för den tunga trafiken. Ett annat alternativ är att leda denna trafik via Östra Esplanaden förbi ishallen. Om detta alternativ blir aktuellt
måste olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder ses över. Varutransporter med lastbil måste dock fortsättningsvis få ske på Järnvägsgatan och Olofsgatan.
Sänkta hastigheter: FÖP:en revideras så att det anges att en hastighetsplan ska tas fram med angivande av alternativa hastighetsbegränsningar.
Bussgata: Trafikverket anger att båda alternativen kan fungera men förespråkar inte direkt något
av alternativen. Övriga inkomna synpunkter ger heller ingen entydig bild av vilket alternativ som
ska väljas och i flera yttranden tas upp alternativa andra lösningar. Flera anger dock att busshållplatsen inte får skymmas bakom Hälsans hus utan måste ha ett mer centralt läge, lätt nåbart för
alla. Oavsett synpunkterna måste det till detaljerade utredningar för hur det praktiskt och tekniskt
kan lösas med både bussgata och GC väg, alternativt enbart GC väg under viadukten eller enbart
bussgata under viadukten. Något exakt läge för bussterminalen har inte angivits i FÖP:en men med
hänsyn till den pågående utbyggnaden av Hälsans hus och pågående detaljplan för bostäder är enda
möjligheten något väster om befintlig terminal och strax bakom gamla järnvägsstationen. Fördjupade studier av området får således ske förslagsvis i ett s.k. Planprogram som omfattar hela järnvägsområdet mellan rondellen och viadukten där det klarläggs var bussterminalen ska placeras liksom
behövliga p-platser för affärer, resande m m. Höjden på viadukten är en viktig fråga och Region
Kronoberg anger att höjden måste vara minst 4,20 meter. I annat yttrande anges också att möte
måste kunna ske i bussatan och då finns inte plats för GC väg också. FÖP:en förtydligas avseende
dessa frågor men båda alternativen behålls. Höjden på viadukten är 5,6 meter och bredden är
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8,6 meter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Ställer ett antal frågor i 24 punkter. Sammanfattningsvis:
Förhållandet mellan FÖP och befintliga detaljplaner, ev. avvikelser?
Planberedskap, vad ska prioriteras?
Barnperspektivet utvecklas, hållbarhetsperspektivet bör få mer plats.
Var finns miljöer med rödlistade arter som behöver skyddas?
Riktlinjer för VA, dagvatten, återvinning saknas.
Möjligt att nöja sig med en cykelbana utmed Älghultsvägen.
Förtydliga behovet av lokaler för handel och service och var de ska byggas på en våning och
vad de ska innehålla, bostäder eller kontor?
Hur lösa parkering i centrum?
Justera textinnehållet avseende markbeläggningar och skyltar.
Parkering till bussterminalen verkar för liten med 10 platser.
Tillbyggnaden av Hälsans hus kan påverka alt . 2 och placeringen av bussterminalen.
Riktlinjer för bebyggelsen bör tas fram inte bara för Kexholm utan all bebyggelse, vilket borde
gjorts inför arbetet med FÖP:en.
Vad vill man med Folkets Park?
Ang. bussterminalen föredras alt. 1. Utan åtgärder vad gäller viadukten blir säkerheten 0 för
gång- och cykeltrafiken. Användningen av järnvägsområdet spretar.
Tänk på fornminnen, natur- och kulturmiljöintressen samt VA-lösningar vid utbyggnad av
Göljehult och Fröseke.

Kommunens kommentar:
Beträffande bussgata och bussterminal och därmed sammanhängande frågor se under Trafikverkets yttrande. Planen anger att bostäder vid Björkåkra och Tallvägen ska prioriteras för att få fram
byggklara tomter. Vid byggnation inom befintliga detaljplaner får anpassning ske till viljeinriktningen i FÖP:en och ev. avvikelser behandlas i förhållande till detaljplanernas ålder och aktualitet.
Ett särskilt avsnitt om dagvatten och återvinning läggs till i FÖP:en.
Lokaler för handel respektive bostäder eller kontor kommer att bestämmas vid efterföljande detaljplaner och bygglovgivning.
Riktlinjer för bebyggelsen i Kexholm och övrig bebyggelse med kulturmiljövärden får tas fram i särskild ordning, eventuellt då gällande Kulturmiljöprogram revideras. Ett särskilt avsnitt om fornminnen med karta läggs till i FÖP:en.
Folkets park ska fortsatt drivas i föreningsregi.
Barn- och hållbarhetsperspektiv tas upp i FÖP:en.
FÖP:en visar på sid 25 ett visionärt förslag till att göra Älghultsvägen attraktivare som infartsgata.
Ett första steg kan vara att enbart bygga en cykelväg och den behöver inte nödvändigtvis följa utmed
vägen utan kan gå i grönområdet väster om vägen och ansluta till befintlig tunnel under riksvägen i
Storgatans förlängning.
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Socialnämnden Uppvidinge kommun
Frågar vilken typ av lägenheter som ska byggas i de flerbostadshus som planen föreslår. Socialnämnden anser att socialförvaltningen ska vara delaktig i planeringen av vilken typ av lägenheter som ska byggas samt att lägenheterna också är anpassade för de i samhället som ingår i
socialnämndens verksamhetsområde.

Kommunens kommentar:
Noteras. Beaktas då detaljplaner och bygglov tas fram.

Statens geotekniska institut, SGI
Planen saknar beskrivning av markens förutsättningar för bebyggelse. Det saknas ett kapitel
om miljö-och riskfaktorer där de geotekniska säkerhetsfrågorna kan belysas. Rekommenderar
att studera översvämningsrisken i Badebodaån ur ett klimatförändringsperspektiv och även
väga in risk för erosion.
En redovisning av riskområden i kartform är önskvärt. Trycker på att det vid detaljplanering
alltid ska göras en bedömning av ras, skred, erosion och översvämningar i enlighet med PBL.
Hänvisar till ett antal planeringsunderlag och vägledningar som tagits fram av MSB och SGU
och som finns tillgängliga på nätet.

Kommunens kommentar:
Se under kommentar till Länsstyrelsen. Ett nytt kapitel om ”Länsstyrelsens bevakningsfrågor” läggs
till där miljö-och riskfaktorer tas upp.

Sveriges geologiska undersökning, SGU
Har inga synpunkter men hänvisar till sin hemsida www.sgu.se om bl a grundvatten, vattenskyddsområden m m i samband med kommunal samhällsplanering.

Kommunens kommentar:
Se under kommentar till Länsstyrelsen angående grundvatten och vattenskydd.

Växjö kommun
Har inga synpunkter utan är positiv.

Vetlanda kommun
Har inget att erinra
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Nybro kommun
Har inget att erinra.

Åseda Centeravdelning
Högsta prioritet till alt. 2, d.v.s. bussgata mellan Södra Esplanaden och Gymnasieskolan. Även
utnyttja normalspåret och kombinera ovanstående med att förlänga gatan fram till ”Kristina
Nilsson-tallen”.
Spegelvändning av busstrafiken med ny bussgata och terminal söder om Hälsans hus och
gamla järnvägsstationen vilket medför positiva konsekvenser ur flera aspekter.
Bygga nya multifunktionella bostäder på gamla järnvägsområdet.
Service och tillgänglighet måste prioriteras i centrum. Biltrafiken där får blandas och ersättas
med fossilfria förarlösa fordon och cyklister. Kollektivtrafiken får fossilfria och/eller vätgasdrivna bussar. Många byggnader kommer att producera elenergi.
Åtgärda höjdskillnaden mellan Kexholm och järnvägsområdet. Trapporna vid gamla Komministerbostaden är mer eller mindre omöjliga att tas sig ned på för folk med vagnar, rullatorer
eller rullstolar. En hiss behövs därför vid gamla Ordenshuset.
Rätt belysning med bl a ljusstyrning ger attraktiva och trygga mötesplatser.
Badebodaån och Björkåkragölen utvecklas och bevaras. Badplatsen behöver uppgraderas för
att bli mer attraktiv för boende och turism, där även en områdesanpassad bostadsbyggnation
borde kunna tillåtas.
Området nordväst om nya förskolan vid Björkåkra bör snarast detaljplaneras och ges förberedda tomter för bostäder.
Kexholmsområdets stora fina parker bör utnyttjas mer och ges en mötesplats för ungdom i
form av ett Ungdomens hus.
Skapa hinder mot Storgatan ur trafiksäkerhetssynpunkt för utspringande barn. Grillplatsen
upprustas med sittplatser.
Inom Östra industriområdet borde gamla smalspåret fram till rondellen behöva reserveras för
ny alternativ vägdragning.
Övergångsställen skapas på Järnvägsgatan och Olofsgatan vid Konsum och Handelsbanken.
Prioritera behovsanpassade parkeringar för affärerna vid Sillakröken och i anslutning till ny
bussterminal.

Kommunens kommentar:
Ang. bussgata och bussterminal se under kommentar till Trafikverket.
Planen föreslår att service och tillgänglighet ska prioriteras med trygga mötesplatser, att bostäder
för olika ändamål ska byggas och att övergångsställen ska skapas på Olofsgatan och Järnvägsgatan.
Förslag finns också att Badebodaån ska utvecklas samt att Björkåkragölen ska bli mer attraktiv för
alla. Tilläggs i planen sid 36: ”Campingens entré ska göras mer välkomnande”.
Planen tar också upp att detaljplanen vid Björkåkra och nya förskolan ska prioriteras för nya villor.
I avsnitt 4.2 om ”Grön och blåstrukturen” läggs till på sidan 38, Riktlinjer och prioriteringar: ”Möjligheterna för ytterligare aktiviter i Brunnsparken ska ses över”.
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Att reservera gamla smalspåret för ny alternativ vägdragning mellan Östra industriområdet och
rondellen är en fråga som sammanhänger med smalspårets önskemål om att ha station i centrum.
Planen föreslår att höjdskillnaden mellan centrum och Kexholmsområdet ska åtgärdas, t ex genom
hiss och trappor. I avsnittet om tillgänglighet sid 49 i planen läggs till: ”En hiss vid f d Ordenshuset
kan tekniskt vara möjligt men på kort sikt bör befintlig trappväg och grusstigen intill för barnvagnar m m upprustas.”

Socialdemokraterna i Åseda
Även om en bussgata under viadukten skapar en bättre trafiksituation just där kommer en
sådan lösning utan utbyggnad av den nya infarten till Västra industriområdet (som finns med
i Uppvidinges ÖP 2011-16) att skapa en än värre situation i korsningen Floragatan-Kexagatan.
De förespråkar att man ser den nya infarten tillsammans med en bussgata som en helhetslösning, vilket skulle åtgärda flera trafikproblem utan att skapa nya.

Kommunens kommentar:
Se under kommentar till Trafikverkets yttrande angående ny bussgata. Beträffande Västra infarten, som fanns med som utredningsförslag i den kommuntäckande översiktsplanen, har denna inte
utretts varför detta måste ske. FÖP:en revideras så att detta förslag tas med.

AB Allt i Plåt
Det finns inte plats för en bussgata mellan Floragatan och Viadukten. Smalspåret bör göras
till en gång- och cykelväg så elever och anställda från Västra området kan använda spåret. Låt
all busstrafik utgå från bussterminalen via mitteninfarten vid Eltjänst. Slopa busstrafiken på
Viadukten/Kexagatan. Nyttja bredspårsbanvallen som ny infart till Västra industriområdet/
samhället för att avlasta Kexagatan och Floragatan från tung trafik. Bygg nu och lite billigare
boenden för t ex ungdomar. Se till att det finns parkeringar i centrum och måla parkeringsrutor på gatorna.
Nämns inget i planen om vindkraften som ska byggas runt Åseda och finns det beräkningar
på ackumulerat buller? Stoppa vidare utbyggnad av vindkraft tills de verk som är godkända är
byggda så man kan utvärdera vad som händer med närmiljön.

Kommunens kommentar:
Angående bussgatorna m m se i kommentar till Trafikverkets yttrande. Beträffande Västra infarten
se under kommentar till nr. 12 ovan.
Planen prioriterar att bostäder i flerfamiljshus ska byggas och även olika typer av boende.
Att måla parkeringsrutor på gatorna är en möjlig åtgärd på kort sikt fram till dess att gatorna
byggts om med särskilda gång- och cykelvägar.
Vindkraften behandlas inte i planen utan här hänvisas till den kommunomfattande översiktsplanen
och vad som där sägs om vindkraften gäller fortfarande. Initiativet till att bygga vindkraft tas inte
av kommunen men kommunen behandlar ärendena för yttrande och beslut enligt gängse regler och
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lagar. Frågan om ackumulerat buller tas då upp i varje särskilt vindkraftsärende.

Styrelsen föreningen Offensiva Åseda
Detaljplanen för bostäder av Uppvidingehus inom Järnvägsområdet är mycket positivt och
ges förutsättningar att byggas under kvartal 2 2018.
Ett större grepp och fler alternativ bör tas fram för viadukten och ny väg.
Självklart att ny väg ska anläggas från Västra infarten ned till Västra industriområdet, vilket
löser många problem. Ett förslag på dess fortsättning är att vägen följer normalspårets banvall
och går vidare rakt in mot Järnvägsgatan. Viadukten kan då slopas helt.
Mark från normalspårsområdet behöver inköpas.
Allt i Plåt kan utöka sin fastighet där norra delen av Floragatan går idag.
Tveksamma till ny gata mellan Hälsans hus och bergväggen.
Föreslår industriområde vid kv. Hammaren och Åseda 14 med ny väg mellan Terminalgatan,
parallellt med väg 23 och avslutas med rondell 100-200 m innan kv. Hammaren (föreslagen
väg mellan Hammargatan och Terminalgatan bör utgå).
Äldre detaljplaner ses över beträffande prickmark som inte är aktuell.
Raset vid sidan av bron på Olofsgatan 1 och 3 bör omgående åtgärdas.
Köp in mark på västra sidan av Åkragöl för framtida bostäder.
Anslutningsväg från Älghultsvägen till nytt industriområde söder väg 23 bör omgående skapas.

Kommunens kommentar:
Angående bussgata, bussterminal och ny infart till Västra industriområdet se under kommentar till
Trafikverket och Socialdemokraterna.
Den planerade industrigatan mellan Terminalgatan och Hammarvägen, karta sid 28 i översiktsplanen, får studeras i detalj när Södra Industriområdet vidare detaljplaneläggs.
Arbete med att se över äldre detaljplaner avseende prickmark pågår.
Området väster om Åkragöl är av riksintresse för naturvård och behövs för närvarande inte för
bostäder.

Handelsplats Åseda
Glaspyramiden flyttas till bättre åskådligplats, t ex Brunnsparken.
Större parkering mellan Storgatan 1 och viadukten.
Flaggstången på torget flyttas närmare Sillakröken och det kan gärna vara tre stycken på torget.
Flytta återvinningscentralen till ”Gamla Esplanaden ”.
Tveksamt med butiker på bottenvåningen av nybyggnationen vid järnvägsområdet. Bör vara
enbart bostäder.
All busstrafik ledas via Älghultsvägen och behåll bussterminalen. Ta bort hållplatsen vid Kexholm och lägg krutet på en fin GC väg på spåret under viadukten.
Hiss från Kexholm till centrumplan känns överflödigt. En fin passage kan göras från Karlagatan.
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Tillbyggnaden av Hälsans hus bör vara tegelröd.
Åseda campingplats bör förbättras. En simbassäng skulle göra området mer attraktivt för turister och gäster.

Kommunens kommentar:
Beträffande busstrafik, bussgata och bussterminal, se kommentar under Trafikverkets yttrande samt
kommentar till Socialdemokraternas yttrande.
Hur busstrafiken ska gå till och från bussterminalen är en fråga som måste studeras i detalj, liksom
GC-väg under viadukten. Om hållplatsen vid Kexholm tas bort så får eleverna vid Gymnasieskolan
längre väg till närmsta busshållplats så länge den tilltänkta GC-vägen inte finns.
Förslagen beträffande glaspyramid och flaggstänger noteras.
Återvinningscentralen kommer att flyttas då den nya detaljplanen vid Järnvägsgatan ska genomföras. Huvudsyftet är att denna detaljplan ska vara flexibel och inrymma såväl bostäder i tre-fyra
våningar som utrymmen för handel och lokaler för mindre verksamheter. Parkeringsplatser ska
vara tillräckliga för att täcka planerad bostadbyggnation i centrum.
En framtida hiss vid f d Ordenshuset motsäger inte att en passage vid Karlagatan mitt emot Lantmännen också finns.
Planförslaget tar upp att camping och badplats bör förbättras och göras mer attraktiva.

Smalspåret Växjö - Västervik
Åseda stationshus bör bevaras till det yttre, likaså dressinbodarna som är sällsynta. Signaler
och plattformskanter bevaras vid Smalspårets station. Smalspårets ambition är att jobba målmedvetet med utvecklingen av turismen och ha en levande museijärnväg.
En ny bussgata bör inte få en korsning med smalspåret.
Smalspårets placering på f d bangården är viktig för att synas i samhället, även närheten till
bussterminalen och cykelvägar på banvallen. Det ska vara möjligt att cykla på banvallar till
Åseda och fortsätta med cykeldressin eller järnväg. En mindre parkering nära smalspåret behövs också. Smalspåret behöver ett litet stationshus, ett spår till en plattform samt ett ytterligare s.k. rundgångsspår. Dressinbodarna behövs för förvaring av cykeldressiner som hyrs ut.

Kommunens kommentar:
Det är kommunens ambition att smalspåret, med dess dressiner och museijärnväg ska finnas kvar
i centrum, då de utgör en stor turistattraktion i samhället. Det är dock möjligt att flytta det lilla
stationshuset och ev. också dressinbodarna något mer österut närmare det som benämns ”Aktivitetspark” i planförslaget. Att bevara viktiga element från järnvägsepoken anges också i planförslaget.
Övriga synpunkter noteras och ska beaktas vid fördjupade studier av hela järnvägsområdet.

Ann-Mari Svensson
Om Folkets Park förfaller och ingen verksamhet bedrivs kan det vara lämpligt att där bygga
hyreshus för äldre. Mer belysning i samhället, GC-väg mellan Kräftvägen och Kantorsvägen.
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Parkering vid Sillakröken och konstverket bör flyttas.

Kommunens kommentar:
Kommunen kan stödja föreningslivet på olika sätt men har inte för avsikt att äga eller driva Folkets
Park, vilket fortsatt bör ske på föreningsbasis. Översiktsplanen tar upp mer belysning, GC-vägar och
parkering vid bl. a. Sillakröken. En gång- och cykelförbindelse mellan Kräftvägen och Kantorsvägen
kan utredas även om det inte anges specifikt i FÖP:en.

Johan Karlsson
Bygg ett hus med 6-7 våningar med rejäla balkonger vid gatuköket och inte bara nockhöjd på
15 meter.
Se över om man kan göra parkeringshus i berget vid Hälsans hus.
Tomten för gamla Centrumbion skulle kunna bli ett landmärke med 11-12 våningar, 2-3 våningar över befintlig bebyggelse på Vasagatan.
Avsluta smalspåret vid Nytorpet och låt inte detta hindra bostads- och industriexpansion. För
Föreningen kan vid Nytorpet skapas en ny stationsmiljö.

Kommunens kommentar:
Förslagen är intressanta men innebär troligen alltför stora ingrepp och förändringar i stadsbilden
för en ort av Åsedas storlek. Järnvägsområdet ska reserveras för bebyggelse med bostäder, kontor och
handel. Om smalspåret ska börja/sluta vid Nytorpet är det så långt från centrum att man tappar en
stor del av den turistiska attraktionen i denna järnväg.

Tommy Ljungqvist
Bussterminalen bör vara centralt placerad och inte undanskymd bakom Hälsans hus. Den ska
vara lätt att hitta och nå med taxi, bil och cykel samt ha goda parkeringsmöjligheter.
Av flera skäl mycket kritisk till egen bussgata. Finns inte plats för GC-väg bredvid bussgatan.
Denna måste ha stopp/bommar för övrig trafik och man måste kunna mötas två bussar. Motivet för gymnasieskolans elever, men hur länge finns gymnasiet kvar i Åseda?
För hållplats på Kexagatan, gör vägen enfilig vid hållplatsen och sänk hastigheten till 30 km/
tim.
Bilar parkeras hur som helst på Järnvägsgatan, måla linjer och parkeringsrutor. Det körs fler
lastbilar än bussar på Järnvägsgatan.
Kommunen bör ta över ansvaret för genomfartsvägarna i Åseda.
Gör en ny infart från Kexagatan ned till gymnasieskolan och sedan använda normalspåret in
till centrum för alla fordon. Detta tar bort mycket trafik över viadukten.
Alternativ är att bygga en gång-och cykelbro jämte viadukten. Då skulle man även kunna bredda Storgatan från Hellgrens och upp över viadukten.
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Kommunens kommentar:
Beträffande bussgata och bussterminal samt väghållningsansvar för genomfartsvägarna se under
kommentar till Trafikverket och även kommentar till Socialdemokraternas yttrande.
Angående väghållningsansvar och genomfartstrafik för tung trafik läggs till förslag om genomfart
genom Östra industriområdet alternativt förbi ishallen istället för genom centrum.
Sänkt hastighet vid busshållplatser, t ex på Kexagatan ska behandlas i en kommande Hastighetsplan
för differentierade hastigheter i hela samhället. Bilparkeringar och parkeringsrutor tas upp i planförslaget.

Frida Sundqvist-Hall
Anser att alt. 2 för bussgata är bäst men även att man tar bort smalspåret och lägger bussgatan
bakom AIP, Allt i Plåt.
Prio ett är att få nya övergångsställen för barnen vid Konsum och Hellgrens och att man kan
ta sig ner från Kexholm med vagn, rullator och rullstolar.

Kommunens kommentar:
Kommunens ambition är att Järnvägsområdet ska reserveras för bebyggelse för bostäder, kontor och
handel. Beträffande bussgatan se kommentarer till Trafikverkets yttrande.
Planförslaget anger att Olofsgatan och Järnvägsgatan ska bli uppgraderade och mer anpassade för
promenader, gång och cykeltrafik vilket inkluderar övergångsställen. Bussgatans placering vid Allt
i Plåt har inte detaljstuderats. Se även kommentar under yttrande från Trafikverket, Åsedacentern
och Socialdemokraterna.

Henrik Hellgren
Föreslår biotopkartering av Badebodaån från Kållen och upp till Susan för att sedan återställa
något av åns naturliga flöde.

Kommunens kommentar:
Noteras.

Kennet Karlsson
Vision för år 2030 är ett för kort perspektiv i en tillväxtort. Bostadsförsörjningsprogrammets
tillväxt bör speglas i FÖP:en.
För järnvägsområdet tas tillfälliga små delar ut för detaljplanering av bostäder på ett sätt som
förtar den öppna arena mellan Kexholm och Olofsgatan som kunde varit möjlig.
Vision 2030 och Illustration på kartbilaga 1: Detaljplanera hela järnvägsområdet fram till
Gymnasiet och ta ett helhetsgrepp på området. Sillakröken är en trafikfara som snarast bör
Page 334 of 652

13

stängas av för tung trafik. Sillakröken med viadukten behålls som gång-och cykelväg.
Absolut inte lämpligt att tung trafik skall ledas genom centrum på Olofsgatan och Järnvägsgatan där man ska bygga bostäder för barnfamiljer och skapa torg. Dessa gator bör stängas för
tung trafik. Trafiken från Älghultsvägen bör ledas på Skolgatan/Floragatan till Gymnasiet och
Allt i Plåt och vidare på Herlins väg upp till Västra vägen. Alternativ dragning kan vara förbi
campingen. Vid en ny rastplats vid Kållen byggs en ny infart som förbinds till Östra Vägen.
Strategiska busshållplatser byggs vid busstorget vid korsning Karlagatan-Skolgatan.
Vision 2050 och Illustration på kartbilaga 2: Bygg en ringled med anslutning till bostäder i
Kexholm, Gymnasiet, Allt i Plåt, Västra vägen, Norra vägen och Östra vägen där nya infarten
gjorts. Campingen flyttas till områden mellan Kållen och Gassjön. Industriområden utvecklas
söder om riksväg 23.

Kommunens kommentar:
Visionerna för 2050 är intressanta och noteras. Planförslagets ambition är att centrum, inkluderande Olofsgatan och Järnvägsgatan inte skall vara genomfartstrafik för tung trafik. Detta förutsätter
dock att kommunen tar över väghållningsansvaret för dessa gator. Att leda trafiken från Älghultsvägen via Skolgatan till Floragatan och vidare till Gymnasiet och Allt i Plåt och sedan vidare på
Herlins väg upp till Västra vägen innebär genomfartstrafik på bostadsgator och även en ny korsning
med Badebodaån vilket bedöms som alltför stora ingrepp i samhället.
Att på sikt flytta campingen till området mellan Gassjön och Kollen kan i och för sig vara möjligt
men de effekter som handel och service kan få av en mer centralt belägen camping uteblir.
Beträffande bussgatan och bussterminal se under kommentar till yttrande från Trafikverket, Åsedacentern och Socialdemokraterna.
Planförslaget tar upp att industriområden ska kunna utvecklas söder om riksväg 23/37.
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1.0 INLEDNING

Vision, mål och strategier
Åseda är Uppvidinge kommuns största ort och fyller till viss del
funktionen som centralort. Här finns service, natursköna områden
och bra kommunikationer till större städer och regioner. För att ge
Åseda möjlighet att växa och få en positiv utveckling krävs en samsyn över mark och vattenanvändningen i samhället samt att Åsedas
invånare och politiker har en gemensam vision och målsättning för
orten. Fördjupning av översiktsplanen för Åseda samhälle är tänkt
att fungera som detta. Planen ska vara vägledande för politiker och
tjänstemän vid beslut och satsningar, men den ska även fungera som
ett stöd och inspiration för Åsedas invånare och företagare. De kan
hitta lösningar och samverkansmöjligheter med stöd av planen.
Visionen är det övergripande målet vi strävar efter och till detta
knyts ett antal övergripande målsättningar som kopplas samman
till de prioriterade områden som finns i den kommunövergripande
översiktsplanen. Till varje mål finns det sedan ett antal strategier
för att nå målsättningen. Varje strategi har ett antal riktlinjer eller
rekommendationer kopplade till sig som ska underlätta det fortsatta
arbetet efter fördjupningen.

EN VISION, 6 DELMÅL :

MÅL

IDAG

VISION
2030

STRATEGIER
RIKTLINJER

Detta sker t.ex. genom att ta fram detaljplaner för ny markanvändning som mer i detalj reglerar hur ett område får bebyggas.
PLANFÖRSLAG

Illustration som visar planförslagets uppbyggnad i sex
olika delmål och hur dessa är uppbyggda och hur de
utgör själva planförslaget.
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Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Den nu gällande
översiktsplanen för Uppvidinge kommun antogs 2011-04-26 och
vann laga kraft 2012-07-26. Översiktsplanen ger vägledning för
beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur
bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Utöver översiktsplanen
för hela kommunen kan kommunen, där det behövs en grundligare utredning eller en mer detaljerad planering, göra fördjupningar
av översiktsplanen. Detta görs till exempel för tätorter. Fördjupad
översiktsplan för Åseda är en sådan plan. Den fördjupade översiktsplanen ersätter därmed den del i den kommunomfattande
planen som behandlar Åseda. Utöver fördjupningar har kommunen även möjlighet att göra tillägg till översiktsplanen. Til�lägg görs för frågor av allmänt intresse som inte behandlats i den
kommunomfattade. Det kan till exempel vara vindkraft.

SAMRÅD

PLANFÖRSLAG 1.1

Synpunkter

PLANFÖRSLAG 1.0

Planprocessen
Bilden nedan visar hur processen ser ut när en översiktsplan tas
fram. Utöver de tillfällen som invånarna i Åseda har haft möjligheter att lämna synpunkter till exempel vid Olsmässan och på
dialogmöten finns det två formella tillfällen enligt PBL. Dessa är
vid samrådet då ett första förslag presenteras, detta revideras sedan efter synpunkterna och ett nytt förslag ställs ut där det finns
nya möjligheter att lämna synpunkter. Efter det att alla har haft
möjlighet att tycka till antas planförslaget.

UTSTÄLLNING

Synpunkter

1.0 INLEDNING

Den fördjupade översiktsplanen för Åseda ska göra den översiktliga planeringen mer konkret och underlätta dialogen mellan
kommunen och invånarna.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Planprocessen för en fördjupad översiktsplan.

8
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ANTAGANDE

PLAN
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Planens syfte
Syftet med denna fördjupning av översiktsplanen för tätorten
Åseda är att skapa en helhetsbild över hur orten kan utvecklas
mot ett attraktivt samhälle utifrån de fokus- och prioritetsområden kommunen har. Planen ska också utreda de frågeställningar
som finns i den kommunövergripande översiktsplanen. Planen
ska underlätta framtida övervägningar mellan olika intressen och
vara ett stöd i kommande detaljplanering genom de olika ställningstaganden som görs. Planen ska visa på de utvecklingsmöjligheter som finns och ge en gemensam bild av Åsedas framtid.
Utgångspunkter
Planförslaget bygger på de delar som tidigare tagits fram
i arbetet med översiktsplaneringen i kommunen 2011 och det utvecklingsförslag som då redovisades för Åseda samhälle.Tidigare
arbeten, vilka redovisas i avsnitt 3, utgör också underlag, liksom
medborgardialogerna beskrivna i avsnitt 2. Metoder som används
för att ta fram förutsättningar och utgångspunkter för planeringen
liknar ortsanalys, dvs där platsen, livsmiljön och ortens förhållande till omgivningen och omvärlden studeras och analyseras.
Därtill studeras grönstrukturen och kulturmiljöerna för att få ett
samlat underlag till planförslaget. Planförutsättningarna sammanfattas för respektive mål och strategier under
rubrikerna ”Åseda idag”.
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Medborgardialog
Medborgardialog är ett sätt för kommunen att förbättra sin kunskap om medborgarnas behov och önskemål. Detta leder till ett
bättre beslutsunderlag och en tydligare prioritering. Bättre underlag ger bättre resultat. För att nå invånarna i Åseda har vi använt
oss av olika sätt, både utom och inom arbetet med den fördjupade översiktsplanen.
Pilotkommun för serviceutveckling och attraktiva samhällen
Uppvidinge kommun var en av 13 kommuner som genom Tillväxtverket fick möjlighet att arbeta strategiskt och praktiskt med
lokal serviceutveckling 2012-2014. I Uppvidinge syftade projektet
till att bidra till en kommun med stolta invånare som kan och
vill bo kvar i bygden, utöka tillgängligheten till grundläggande
service och att skapa attraktiva samhällen. Som en del i arbetet
med att ta reda på vad som är viktigt för invånarna genomfördes
både samhällsvandringar och dialogmöten. Där gavs det möjligthet att lämna synpunkter på allt kommunen ansvarar för. En stor
del av de synpunkter som lämnades in berörde fysisk miljö. Det
var både nya idéer och förslag på förändringar och förbättringar.
Mycket av detta kommer att finnas med i fördjupning av översiktsplanen för Åseda.
Åsedadagen
Under Åsedadagen 2014 fanns vi på plats i Brunnsparken för att
samla in synpunkter utifrån frågeställningar kring centrum, industri och fina respektive fula platser. Fina och fula platser markerades med nålar på kartor.

Sammanfattningsvis efter denna dag visade det sig att flera platser var markerade som både fina och fula. Tolkningen av detta
var att dessa platser är fina men förfallna idag eller fula idag men
med stor potential att bli fina platser. Som ett exempel kan nämnas Kyrkparken.
Olsmässan
Under Olsmässan har kommunen de senaste åren funnits på
plats för att bland annat ta emot synpunkter. Under ett av tillfällena använde vi oss av en karta och olika värdeord, dessa ord fick
sedan placeras ut på kartan för att ge en bild av hur olika platser
används. De platser som kommit upp här är många gånger samma som kommit upp i tidigare dialoger.
Högstadieelever i Åseda
Under samrådsmötet med högstadieelever årskurs 8 i Åseda
skola så fick eleverna delta i en workshop med syftet att göra
en markanvändningskarta med hjälp av att fästa post-it lappar
på en karta över samhället med förslag på förändringar. Fokus i
workshopen låg på vad som är bra, vad man saknar och vill ha
avseende sin fritid, boende och utemiljö i Åseda.
Resultatet av denna workshop visade att ungdomarna saknade
en plats för gemenskap, otvunget häng och en mötesplats i form
av ett ungdomshus. Man såg det som positivt att det fanns flera
idrottsfritidaktiviteter såsom fotboll, hockey men att man samtidigt ville ha fler och mer satsningar inom detta område. Man
önskar sig ett utegym, drickvattensfontän vid elljusspåret, konstgräsplan och möjlighet att utöva bowling och paintball i Åseda.
Stort fokus i ungdomarnas önskemål kring ett förbättrat Åseda
samhälle låg i fler och mer attraktiva lägenheter. men också fler
jobb och ny skola fanns med bland förslagen. När det gällde
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utemiljön prisades naturen och man ville se en attraktiv badplats
och att fokus på förbättringar i samhället skulle ligga mer på praktiska saker, såsom belysning, möbler och mindre på utsmyckning.

arbetsgruppen. Det som uppkom under mötet har inkorporerats under
de olika delmålen för planförslaget.

Arbetsgruppmöten
Arbetsgruppen för arbetet med framtagandet av planen har varit
begränsad till ett fåtal personer, bland annat på grund av kommunens storlek och begränsade resurser. Arbetsgruppsmötena har
därför varit en förhoppning att kunna involvera fler personer med
olika kompetenser i planarbetet. Syftet med mötena har varit att
utröna vad som ska finnas med i FÖP:en för Åseda samhälle och
är vilka alternativa strategier, riktlinjer som kan tänkas finnas för
planförslagets delmål. Metoden att genomföra arbetsgruppsmöten har dels varit en sätt att förankra den fördjupade översiktplanen ut i kommunens organisation men också en metod för att
utveckla den.
För att mötena ska blir så effektiva som möjligt har dessa delats
upp i tre och personer som direkt eller indirekt berörs av samma
delmål har samlats att bilda deltagare för ett arbetsgruppsmöte.
De utvalda grupperna är: 1, Kultur fritid och Byggnad 2, Trafik,
teknisk och näringsliv och 3, Miljö och Natur.
Mötena inleddes med en presentation av planen och hur den är
uppbyggd i fyra delar, förutsättning, analys, planförslag och konsekvensbeskrivning. Den inledande delen följdes av presentation
av vilka mål som har valt ut för planförslaget och varför dessa har
plockats ut. Följt av presentation av de för arbetsgruppens aktuella delmål och beskrivning över vad som är gruppens uppgift.

Många bra tankar och idéer framkom under dialogmötena.

Medlet för att uppnå målen är genom för den specifika delmålen
strategier och riktlinjer. Fokus för mötet ligger således på att ta
fram dessa strategierna och redigera de som har framtagits av
12
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Översiktsplanering på 1990-talet

Översiktsplanen 2011-2016

Planförslaget bygger på de delar som tidigare tagits fram i
arbetet med översiktsplanering i kommunen. I samband
med översiktsplanen 1991 togs det fram en områdesplan för
Åseda samhälle, vilken antogs av kommunfullmäktige.
Under 2004 togs fram ett planeringsunderlag till en kommunomfattande översiktsplan och då gjordes även en revidering av områdesplanen för Åseda. Fokus då var centrum,
bostäder, industri, handel, kontor, skola och vägar.

I den nu gällande och antagna översiktsplanen för Uppvidinge 20112016 finns s k Utvecklingsförslag för tätorterna med förutsättningar och
analys. Ett ställningstagande gjordes då att en särskild fördjupning
av översiktsplanen skulle tas fram för Åseda. I samband med denna
översiktsplan hölls informationsmöten för allmän- heten i november
2009 och där redovisades i särskilda informationsblad utredningsförslag i text och på karta.
Denna fördjupade översiktsplan kommer att bli det samlade beslutsunderlaget för kommande förändringar och planer i samhället.

Kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun
År 2000 publicerades en kulturmiljöplan för Uppvidinge
Kommun i boken ”Kulturarv att vårda”. Åseda samhälle är
här beskrivet i text och bild och de kulturhistoriskt viktigaste delarna
och byggnaderna i samhället har avgränsats på kartor. Utmärkande i
samhället är uppdelningen i två delar med Kexholmsområdet på sluttningarna i söder, bebyggt främst efter järnvägens invigning 1902, samt
centrum norr därom med kyrkan som landmärke på en liten ås intill
Badebodaån.

Nästa sida visar en kartbild över Åseda och de föreslagna åtgärderna
som framgår av denna plan. Planförslaget ersätter därmed de förslag
som framkom i den kommuntäckande översiktsplanen.

Projekt om attraktivare tätorter i Uppvidinge
2003 gjorde konsultföretaget Landskaparna en analys,
”Attraktiva tätorter i Uppvidinge” som pekade på flera av
de punkter som även nu kan anses aktuella för förbättringar
i centrum av orterna och för Åsedas del. Exempelvis omvandla Olofsgatan till småstadsgata, anlägga promenadväg längs ån, göra utemiljöer
och skolgårdar lummigare, anlägga cykelvägar på de gamla banvallarna
m m.
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Planförslag

Björkåkra
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Gassjön
Åkragöl
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Bostadsbebyggelse
Industribebyggelse
Eventuell förtätning
Grönområden prioriterade för upprustning
Cykelvägar
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Riksintressen
Naturvård
Väster om samhället finns ett område av riksintresse för naturvård enligt miljöbalken 3 kap. 6 § benämnt Åseda. Området som
är nästan 300 ha stort, består av de fyra byarna Gassgöljhult, Torp,
Göljhult och Strömsgärde med representativa ängs- och hagmarker.
Dessa är stora och väl spridda i byarna, är art- och individrika med
flera rödlistade arter. Området ligger nordväst om samhället och
ligger mellan väg 969 och järnvägen i söder och Åkragöl mot samhället. FÖP:en har inga förslag som inkräktar på dess värden, men
minskad jordbruks- och betesdrift, liksom igenväxning och skogsplantering påverkar områdets värden avsevärt.
Även öster om samhället finns ett område av riksintresse för naturvård. Detta börjar vid sjöarna Kållen och Gassjön och kan inte sägas
vara berört av den fördjupade översiktsplanen.
Kommunikationer
Riksväg 23/37 är av riksintresse och utgör förbindelser mellan
regionala centra, vilket betyder att vägarna är av särskild regional
betydelse. Väg 23 utgör en del av en viktig förbindelse mellan Malmö/Lund/Kristianstad, Växjö och Linköping. Väg 37 utgör en viktig
förbindelse mellan Växjö och Oskarshamn, men också ett stråk som
binder samman E22 och kusten med Smålands inland. Åseda tätort
är i sin helhet belägen på den norra sidan av riksväg 23/37.

Ett nytt industriområde hade sannolikt ökat rörelsen över väg
23/37, vilket i sig skulle göra korsningen Älghultsvägen/riksväg 23/37
mer osäker med tanke på dagens hastighetsgräns. Att sänka hastighetsgränsen är inget alternativ eftersom det riskerar att påverka
riksintresset negativt. Därför är en förutsättning för nyexploatering
söder om riksväg 23/37 att en trafiklösning skapas som inte påverkar
säkerheteneller framkomligheten. Det måste gå att ta sig både till
och från det planerade industriområdet ut på riksväg 23/37 utan att
det påverkar riksintresset negativt. Om trafikmatningen kan ske via
Älghultsvägen ska måste därför utredas. Det finns idag en befintlig
gång- och cykelväg som förbinder Åseda med det planerade området. Vägen går från Storgatan i norr, under riksvägen och ansluter
sedan till Åseda-Skeda.
Orsakerna till att planförslaget föreslår utveckling söder om riksvägen är att det finns begränsat utrymme inom Östra industriområdet
norr om riksvägen. Detta begränsas av dels sjöarna i öster, dels bebyggelsen i väster, dels planerat vattenskyddsområde i norr. FÖP:en
anger också ett ändrat ställningstagande i förhållande till den kommuntäckande översiktsplanen som föreslog att industriutveckling
skulle utredas i sydväst mellan Kexagatan och riksvägen och sydväst
om Kexholm. Orsaken till detta är dels att marken är i privat ägo
dels att området berörs av stora kraftledningar och ställverk samt
ett större fornlämningsområde med fornåkrar vilket avsevärt kan
fördyra en exploatering.

En nyexploatering söder om riksväg 23/37 är ett strategiskt ställningstagande som i hög grad kan påverka riksintresset.
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Miljökvalitetsnormer
Åseda samhälle ligger inom Alsteråns avrinningsområde. Eventuellt
kan en mindre del av samhällets norra delar beröra även Emåns
avrinningsområde.
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i
övrigt. Enligt 5:e kapitlet miljöbalken är det kommunens ansvar att
miljökvalitetsnormer följs. I förordningen om miljökvalitetsnormer
(SFS 2001:257) finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft som rör
ämnena kvävedioxid, kväveoxider, svaveloxid, bly, partiklar (PM10),
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bensapyren. Naturvårdsverket utför nationella mätningar av luftens och
nederbördens kvalitet i bakgrundsmiljö. Enligt den senaste övervakningen ligger de flesta ämnen som det finns miljökvalitetsnormer
respektive miljömål för avsevärt lägre än angivna gräns- och målvärden. Detta varierar dock en del beroende på komponenter och lokalisering i landet där föroreningsbelastningen är något högre i södra
Sverige än i de norra delarna. Genomförandet av den fördjupade
översiktsplanen bedöms inte försämra kvaliteten på utomhusluft.
Inom planområdet finns det två vattenförekomster med angivna
miljökvalitetsnormer. Dels ytvattenförekomsten Badebodaån som
rinner genom Åseda, dels grundvattentäkten Emmabodaåsen där
delar av vattenförekomsten ligger under Åseda tätort. Med tanke på
vattenförekomsternas centrala läge ska all detaljplanering som sker
i anslutning till dem föregås av utredningar vad gäller förorenad
mark och eventuell efterbehandling av miljögifter. Badebodaån är
en viktig tillgång för Åseda både vad gäller miljö- och rekreationsaspekter. För att dessa på bästa möjliga vis ska kunna samspela

18

måste hänsyn tas vid planläggningen av intilliggande områden. På
de platser där det är möjligt ska en ekologisk kantzon om minst 15
meter inrättas. Inom zonen gynnas etablering av en naturlig vegetation och närmast vattnet bör träd och buskar dominera. Att inrätta
en ekologisk kantzon kan innefatta allt från gallring av skog där man
tillåter en naturlig föryngring till plantering av gräs, träd och buskar
utmed jordbruksmark.
Varje vattenförekomst bedöms utifrån en mängd olika kvalitetsfaktorer och uttrycks som mått på vattnets yt- eller grundvattenstatus,
uppdelad i ekologisk status och kemisk status. Miljökvalitetsnormerna för både yt- och grundvatten ska uppnås till 2027. Genomförandet av den fördjupade översiktsplanen bedöms inte motverka
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.

Vattenskyddsområde
Vattentäkten för Åseda samhälle är en grundvattentäkt som ligger
inom Emmabodaåsen i Åseda. Vattenverket är beläget i samhällets
nordöstra del, öster om Ishallen och norr om Badebodaån.
För att skydda dricksvattentäkter kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster. Syftet med vattenskyddsområden är att skydda det
vatten som vi ska dricka, både på kort och på lång sikt. Inom ett
vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som
riskerar att förorena vattnet, exempelvis hantering av kemikalier
och spridning av bekämpningsmedel. I de nationella miljömålen
”Levande sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet”
framgår att alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50
personer alternativt levererar mer än 10 m3/dygn skall skyddas.
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Miljömålen är inte juridiskt bindande men bör ses som vägledande i
den fortsatta planeringen. För att kunna fastställa vattenskyddsområden krävs kännedom om vattentäktens funktion och eventuella
risker. Det är vattentäktens huvudman som ansvarar för att nödvändiga utredningar genomförs.

Strandskydd och landsbygdsutveckling
I denna fördjupade översiktsplan föreslås inga sjöar för landsbygdsutveckling i sjönära lägen utan hänvisning sker till den kommunomfattande översiktsplanen. Eftersom hela Uppvidinge kommun är
att betrakta som landsbygd per definition skulle det eventuellt vara
möjligt att bedöma en utveckling av Åseda camping som landsbygdsutveckling, med hänvisning till dess närhet till Björkåkragölen.

Emmabodaåsen saknar för närvarande upprättat Vattenskyddsområde. Kommunen har högsta prioritet för sådant vattenskyddsområde i Åseda. Till dess att detta är fastställt gäller de riktlinjer som
meddelats av miljö- och byggnadsförvaltningen. Vattenverkets läge
framgår av kartan nedan, vilken anger att framtida expansion av
industrimark inom Östra industriområdet är mycket begränsad där
och då med hänsyn till vattentäktens och vattenverkets läge.

Mellankommunala och regionala frågor
Mellankommunala och regionala frågor behandlas i den kommuntäckande översiktsplanen i kapitel 9, sid 81-82 och till vilket hänvisning sker. Några förhållanden som förändrar ställningstagandet
till vad som där anges där har inte skett och inte som berör denna
fördjupade översiktsplan över Åseda.

Gassjön

Förorenad mark
I Åseda finns flera områden utpekade som misstänkt förorenade
markområden. Bland annat upptäcktes vid planläggningen av den
nya bostadsbebyggelsen inom Järnvägsområdet att banvallen är
kraftigt förorenad. Där pågår för tillfället en sanering av marken för
att möjliggöra den önskade förtätningen med bostadsbebyggelse.
I samtliga fall där detaljplanering ska ske i eller i närheten av misstäkt förorenad mark ska planläggningen föregås av en undersökning
av marken och efterbehandling och sanering av miljögifter ska ske
innan marken får tas i anspråk för nya ändamål.

Kållen

Vattenverkets läge i Åseda.
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Björkåkra
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Göljhult

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning
eller erosion
De geologiska förhållandena inom planområdet är i huvudsak
gynnsamma och risker för ras, skred eller jordrörelser bedöms vara
låg. Längs Badebodaån vid skolan och kyrkogården finns det dock
små sträckor där risken för erosion och översvämning bedöms som
potentiellt hög. Vid detaljplanering i anslutning till Badebodaån
bör alltid utredningar ske för att minimera risken för erosion och
översvämning.

Kållen

Potentiellt hög eroderbarhet
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Sträckor längs Badebodaån som bedöms ha potentiellt hög eroderbarhet.
Fröseke
Övriga miljö- och riskfaktorer

Beträffande trafikbuller kan noteras att regeringen under 2015 har
antagit en förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbebyggelse. Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus
för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningens riktvärden ska tillämpas vid planläggningen, ärenden om
bygglov och planbesked. Förordningen har även ändrats under 2017
och från den 1 juli 2017 gäller nya riktvärden i vissa delar. Utöver
bullerstörningar ska även vid planläggning beaktas störningar från
ljus, lukt och andra utsläpp.
hult

/Älg
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Potentiellt hög eroderbarhet

rmo

Miljö- och riskfaktorer behandlas också i den kommuntäckande
översiktsplanen i kapitel 7, sid 72-78. Det som anges där gäller fortfarande och även i den mån det berör Åseda samhälle. Kommunen
anger i denna plan särskilda ställningstagande och riktlinjer för
förorenade markområden, översvämningskänsliga områden samt
för exploatering och frågor som berör, ras, skred, erosion och översvämning.

Åkragöl

e
Alst

Badebodaån är den viktigaste recipienten inom planområdet och
för att minimera risken för översvämningar i ån krävs riktlinjer vid
dagvattenhantering. För att reducera flödet ska fastighetsägare i så
stor utsträckning som möjligt själv hantera dagvattnet. Detta brukar
kallas för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), och innebär
att man hanterar vattnet så nära dess ursprungskälla som möjligt.
Förutom att LOD reducerar flödet och på så vis minskar risken för
översvämningar har det även en renande effekt. Föroreningar sprids
xjö
Vä
i mindre utsträckning vidare och hamnar i sjöar eller andra vattendrag, och man kan på så sätt förhindra övergödning. Vid detaljplanering och bygglovsgivning ska lämplig metod för dagvattenhantering anges.

Gassjön
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Linköping

Uppvidinge kommun är ansvarig för hushållsavfallet i Åseda och
invånarna väljer själva hur ofta hämtning ska ske. Kommunens mål
är att minska mängden avfall och återanvända, återvinna eller energiutvinna detta. Ett steg som tagits är att allt hushållsavfall sorteras
och en stor del blir fjärrvärme genom förbränning och biogasutvinning i ett samarbete mellan Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge
kommuner.

Björkåkra

Måttlig risk

Göljhult

Stor risk
Mycket stor risk

Gassjön

Åkragöl

Kållen

Det finns en återvinningsstation avsedd för hushållsavfall i samhället och den ligger längs med Järnvägsgatan. I samband med
omvandlingen av Järnvägsområdet kommer stationen att flyttas till
ett läge vid korsningen Södra Esplanaden och Karlagatan. Det finns
ytterligare en station på Kexholm längs Storgatan där möjligheten
att slänga tidningar, papper och metall finns.
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Misstänkt förorenade områden i Åseda.
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Vision Åseda 2030
Åseda är ett levande och växande samhälle där det är lätt att leva. Här finns den
bästa skolan i Sverige, all tänkbar service inom cykelavstånd, aktiva företag och ett
blomstrande föreningsliv. I Åseda är det tryggt och säkert att bo och verka. Det finns
aktiviteter och mötesplatser för alla invånare, unga och gamla, nyinflyttade och
invånare sen länge.
Åseda är ett attraktivt och grönt samhälle. Attraktiva bostäder finns i natursköna lägen
likväl som i centrum och det gamla järnvägsområdet är år 2030 ett levande centrum
med småstadskänsla och blandade funktioner.
Fiber är utbyggt i hela samhället vilket har gett helt nya möjligheter för distansarbete
och studier.
Här finns möjligheten att leva ett hållbart liv med närhet till naturen och tillgång
till närproducerade varor. Att leva och verka i Åseda är att leva utan att lämna stora
avtryck på miljön.

Visionen utvecklas vidare i mål och strategier för
följande fem fokusområden.
•
•
•
•
•

Infrastruktur
Grön- och blåstruktur
Gammalt och nytt
Näringsliv och service
Attraktivt boende
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Varför?

Åseda idag

Bra kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur är ofta
en grundförutsättning för att få mindre samhällen att utvecklas.
En förutsättning för bostadsbyggande och näringslivsutveckling i
Åseda är en fungerande infrastruktur och bra kommunikationer
med omvärlden. Förbättrade pendlingsmöjligheter innebär även
en ökad tillgång till arbetskraft inom avstånd för inpendling samt
ett attraktivare läge och en utvecklingsmöjlighet för ett mindre
samhälle. För att nå inpendlare till Åsedas näringsliv men också
för att möjliggöra för boende i Åseda och sysselsättning på annan
ort är det viktigt att det finns en attraktiv och bra kollektivtrafik
utöver en fungerande infrastruktur som möjliggör effektivt bilresande.

Åseda är centralort i en kommun där mycket av resandet sker
med bil. Samhället kommer troligtvis även i framtiden att vara beroende av bilen, men inom Åseda skulle ett förbättrat gång- och
cykelvägnät som binder samman målpunkter få fler att välja att gå
eller cykla.

Ett väl disponerat och gestaltat gaturum kan bidra till ett ökat gatuliv och balanserar samspelet mellan olika trafikanter. Satsningar på gång- och cykelvägnätet bidrar till bättre miljö och bättre
hälsa. Bra gång och cykelmöjligheter ger också barn och unga en
bättre möjlighet att själva röra sig i samhället.

Riksväg 23/37 passerar förbi Åseda och är den viktigaste vägen för
samhällets förbindelse med omvärlden. Stommen i Åseda samhälles vägnät utgörs av väg 969 och väg 976 som är relativt breda
och anpassade för biltrafik. Det finns tre infarter till samhället
från väg 23/37, men ingen av dem är en utpekad huvudinfart. Idag
saknas en tydlig kontakt mellan samhället och väg 23/37.

Ungefär en tredjedel av arbetskraften pendlar in till Åseda och en
större andel pendlar ut. Vetlanda, Nybro/Kalmar, Högsby/Oskarshamn, Lessebo och Hultsfred utgör viktiga kommunikationsstråk,
men av överlägset störst betydelse är kommunikationerna till
Växjö som är regionens motor. Bussterminalen i Åseda ligger centralt och har möjlighet att utvecklas till en attraktivare plats.
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väg 976- Västra vägen

Järnvägsgatan

Östra Esplanaden

Olofsgatan
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väg 975

väg 969 - Östra vägen

n
väge
r
a
m
Ham

Södra Esplanaden
Kexagatan

Riksväg 23/37

Viktiga vägar och gator i Åseda.
Kartunderlag: Topografiska kartan, Lantmäteriet
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Åseda 2030
Åseda år 2030 är ett nav i sin egen arbetsmarknadsregion med
goda förbindelser till närliggande orter. Det är enkelt att pendla
både in och ut från Åseda med kollektivtrafik. Bussterminalen har
fått en ny gestaltning och bidrar till att kollektivtrafiken upplevs
som attraktiv. Inom samhället är gång- och cykelvägnätet väl utbyggt och upplevs attraktivt och tryggt. Viktiga målpunkter såsom
service, skola och arbetsplatser är nu lätta att nå både som gående och cyklist.
Det väl utbyggda cykelvägnätet gör att barnen kan cykla själva till
skolan och till sina fritidsaktiviteter i tidigare ålder än innan. Vinsterna är både hälsomässiga och miljömässiga.
Centrumgatorna har genom trafikreglering och gestaltning blivit
mer gång- och cykelvänliga. Lättillgängliga bilparkeringar finns
där behoven är stora. 2030 är centrumgatorna Åsedas finrum.
Åseda är ett levande samhälle där infrastrukturen är utformad
efter människan.
Huvudinfatren till Åseda från väg 23/37 annonserar samhället
bättre och sätter Åseda på kartan. Samhället har vänt sig mot vägen från den nedlagna järnvägen.
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Strategi I - Kollektivtrafiken
Strategi I - Kollektivtrafiken
Strategi II - Gator infarter och vägar
Strategi III - Gång- och cykelvägnätet

Förutsättningarna för kommande förslag är att normalspåret rivs
upp i sin helhet, smalspåret börjar ungefär vid nuvarande minigolfbana. Det kommer avändas som musei/turistjärnväg med
trafik mot Virserum och österut.
Bussterminalen ska vara en knutpunkt där det är enkelt att växla
mellan olika färdsätt. Det får gärna finnas service vid terminalen
i form av väntsal med toalett och kiosk. Utveckling av service för
att skapa en attraktiv kollektivtrafik görs inte enbart av kommunen utan i samverkan med privata näringsidkare.
Det ska finnas pendlarparkeringar, cykelparkeringar under tak och
plats för laddstolpar för elbilar och elcyklar. I anslutning till terminalen skapas en torgyta med sittplatser.
I denna samrådsversion finns två förslag på placering av bussterminalen. Gemensamt för alternativen är att den ska vara centralt
placerad och enkel att nå med gång- och cykelvägar. Hållplatser
ska finnas, utöver terminalen, där det är motiverat på grund av
stort resande eller nära viktiga målpunkter. Exempel på viktiga
målpunkter är skolor och större arbetsplatsområden. Beslut om
nya hållplaster tas av Länstrafiken Kronoberg i samråd med kommunen.
Som framgår av figuren bor de flesta i Åseda inom 1000 meter till
bussterminalen, vilket är inom den accepterade gränsen för gångavstånd till regional kollkektivtrafik.

Kollektivtrafikstråk och avstånd till bussterminalen.
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Alternativ 1: Bussterminalen är kvar i samma läge + ny gångoch cykelväg på banvallen
Bussterminalen är kvar på samma plats som idag och får en uppfräschning och annan utformning. Bussterminalen idag ligger
centralt men saknar vissa funktioner som skulle göra platsen till
en bättre knutpunkt.

+ Centralt placerad, utrymme finns redan.
+ Körvägarna genom samhället är möjliga att anpassa.
+ Utrymme för gång- och cykel till västra industriområdet
- Fortsatt busstrafik över viadukten och risk för möte med bil
buss här.
- Fortsatt busstrafik på Järnvägsgatan.
- Samma lösning för gymnasieskolan som idag.

Nya cykelvägar genom järnvägsområdet ska ansluta till terminalen för att göra den enkel att nå.

Ny GC-väg i normalspårets sträckning

Alternativ bussrutt där möten i
viadukten undviks

Nuvarande bussrutt över viadukten

Befintlig hållplats Kexagatan

Bostäd

er

Älghultsvägen
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Alternativ 2: Ny bussterminal och ny bussgata i järnvägens
sträckning
Normalspårets sträckning används som kombinerad bussgata och
gång- och cykelväg från Södra Esplanaden i öster bort till gymnasieskolan. Därefter går bussen Floragatan. Bussterminalen flyttas
till ett läge något väster om befintlig terminal och strax bakom
gamla järnvägsstationen.
Genom ett sådant förslag försvinner busstrafiken från Järnvägsgatan och viadukten. Kommuntikationen till gymnasieområdet
förbättras och det blir en trafiksäkrare lösning vid gymnasiet. Nuvarande bussterminal frigörs för nya byggnationer.
Kombinerad bussgata och GC-väg,
alternativt enbart bussgata

Bredden under viadukten är ca 8,6 meter.
+ Ingen busstrafik på viadukten
+ Möjligt med en hållplats vid gymnasieskolan
+ Minskad trafik på Järnvägsgatan
+ Bredden under viadukten är ca 2,5 meter bredare än vad
utrymmet är på viadukten idag.
- Genom bussgatan skapas en viss barriäreffekt
- Lösningen under viadukten är inte enlighet med de mått som
rekommenderas av Trafikverket
- Ökad tung trafik på delar av Floragatan
Den gamla bussterminalen frigörs för
nya byggnationer

Ny bussterminal bakom
stationshuset

1\KnOOSODWVLVWlOOHWI|U.H[DJDWDQ

Ny möjlig Västra infart
fram till ”Kristina Nils
son-tallen”
Bostäd

er

Älghultsvägen

n

ta

ga

a
ex

”Järnvägsgatan har ett t afi flöde på 2 600 ordon per årsmedeldygn (ÅDT).”

K

Skissförslag alternativ 2
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Strategi II - Gator, infarter & vägar

Gatuparkering ska vara möjlig på centrumgatorna mellan trädplanteringar som minskar gaturummets skala.

Centrumgator - Järnvägsgatan & Olofsgatan
I Åsedas centrala delar får Järnvägsgatan och Olofsgatan en ny utformning med en karaktär av trädkantade stadsgator. Utformningen av gaturummet utgår från dess funktion som centrumgator.
Körbaneytan minskas till förmån för cykelfält. Målet är att skapa
ett mer gång- och cykelvänligt gaturum genom en förbättrad utemiljö.

Utformningen av Järnvägsgatan och Olofsgatan ska vara sammanhållen och tydligt visa att de är huvudgatorna. Gestaltningen planeras med omsorg för att skapa en funktionell och vacker gatumiljö i centrum, se avsnitt 5 Gestaltning.

För att kunna bestämma över gatornas utformning och hastighet
bör centrala gator övergå i kommunalt väghållningsansvar. I detta
skede ska även en hastighetsplan tas fram.

Olofsgatans utformning idag.

Typsektion med rekommenderad utformning för centrumgata. Exempel Olofsgatan, gaturum cirka 18 m.
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Infartsgata - Älghultsvägen
Från riksväg 23/37 och in till Åseda samhälle är målet att uppnå en attraktiv förbindelse med centrum som marknadsför samhället. Åsedas entré
bör gestaltas så att den blir ett skyltfönster för orten. Detta ställer krav på
gestaltning och utformning av både gaturummet och byggnaderna i anslutning till infarten till samhället.
Älghultsvägen breddas och får en välkomnande och inramande karaktär.
Gatan breddas och möjlighet ges till tre trädrader, varav en trädrad planteras mellan körbanorna. Intill trädraden på den östra sidan anläggs en
gång- och cykelbana. Markvegetationen utgörs av gräs med inslag av lökväxter som blommar under våren. Belysningen följer samma tema som
inne i centrum (se avsnitt 5 Gestaltning). Rekommenderad hastighet bör
vara 50 km/h.

bart anlägga en cykelväg på den västra sidan av vägen. Denna väg
kan sedan ansluta till befintlig gång- och cykelväg under riksväg
23/37.
Bostadsgator
Gatumiljön i bostadskvarter ska uppmuntra till låga hastigheter
och biltrafiken är underordnad gående och cyklister. Bostadsgator
fungerar också ofta som barns lekmiljö vilket utgör ytterligare ett
skäl för låga hastigheter och smala gaturum.
Bostadsgator ska vara utrustade med belysning för att skapa en
trygg och säker miljö.

Ett första steg i omvandlingen av Älghultsvägen skulle kunna vara att en-

Illustration av hur en infartsgata, t.ex. Älghultsvägen, kan utformas. Gaturum cirka 18 m.
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Industrigata

Genomfart för tung trafik

Gatorna i industriområdena ska främja framkomlighet för transporter och trafiksäkerheten för gående och cyklister Belysningen
och skyltningen bör följa Åsedas sammanhållande tema (se
avsnitt 5 Gestaltning). Rekommenderad hastighet är 50 km/h.
Gång- och cykelbanor bör vara separerade från körbanan.

För att det ska finnas en förbindelse mellan den statliga vägen
969 samt riksväg 23 kan tung trafik ledas antingen via Älghultsvägen och rondellen och vidare på Järnvägsgatan, Hammarvägen
och Östra industrigatan. Ett andra alternativ är från östra infarten på riksvägen vidare via Hammarvägen och Östra industrigatan. Ett tredje alternativ är Älghultsvägen, rondellen och vidare
via Östra Esplanaden. Det sistnämnda alternativet innebär en
kortare och förmodligen enklare väg för den tunga trafiken, men
måste troligen kompletteras med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Varutransporter med lastbil måste dock fortsättningsvis få
ske på Järnvägsgatan och Olofsgatan. Genomfartsalternativen
visas på karta sid 34.

För att minska upplevelsen av det storskaliga industrilandskapet och för att främja den biologiska mångfalden bör alléer och
trädrader planteras längs industrigatorna.

Industrigatan mot Hammarvägen. Foto: Ingegärd Widerström
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Rastplats
I Kronobergs länstransportplan för 2014-2025 finns ett utpekat
behov av en ny rastplats norr om Innaren för färd mot Vimmerby
via väg 23 eller Oskarshamn via väg 37. På det utpekade rastplatsvägnätet är ambitionen att det ska finnas en rastplats var 40-80:e
minut.
Strax öster om Åseda samhälle finns det möjlighet att anlägga en
rastplats längs riksväg 23/37. Rastplatsen skulle både öka trafiksäkerheten för de som färdas på vägen och marknadsföra Åseda
samhälle och Uppvidinge kommun. Närheten till reningsverket
gör att det finns bra möjligheter för att hantera den tekniska försörjningen.
Rastplatsen ska ha en naturskön placering och materialvalen vid
gestaltningen av platsen ska ha en lokal anknytning. Det får gärna finnas ett lokalt anknutet tema som berättar om och visar på
kommunens och Åsedas historia och t.ex. marknadföra ortens
industrier.

23/37

Ny rastplats

Strax öster om Åseda samhälle finns det möjlighet att anlägga en rastplats
längs riksväg 23/37 med utsikt över sjön Kållen.

Potentiell placering av rastplats, strax öster om Åseda samhälle.
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Björkåkra
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Tung trafik
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Strategi III - Gång- och cykelvägnätet
Utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet är viktigt för att skapa
ett hållbart och attraktivt samhälle. Stråken ska knyta samman
viktiga målpunkter inom samhället och göra det enkelt och säkert
att välja att gå eller cykla.
Det ska även finnas ett attraktiv gång- och cykelvägnät för rekreation och motion. Detta ska knyta samman redan etablerade områden och stigar. Eventuellt görs detta genom en så kallad Hälsans
Stig.

Rekreation och motion
Området Göljehult och gamla smalspårsbanvallen används mycket för rekreation och motion. Genom ett nytt gång- och cykelstråk
som så långt det är möjligt följer Badebodaåns sträckning genom
centrum är det möjligt att binda ihop dessa områden. Även de
stråk som finns i östra industriområdet skulle vara möjliga att
binda samman med centrum genom ett nytt stråk som följer ån.
Även sträckan där normalspåret går ska kunna bli en del av gångoch cykelvägnätet i Åseda.

Arbetsresor
Det ska finnas gång- cykelvägar som gör det enkelt att nå större
arbetsplatsområden. Östra industriområdet är idag enkelt att nå
med gång- och cykel från centrum, medan det till västra industriområdet behövs en bättre förbindelse från centrum.

Vimmerby ca
65 min
Oskarshamn
ca 65 min

Till kommunala arbetsplatser, kommunhuset, äldreboende, skolor och förskolor ska det finnas gång- och cykelvägar.
Service
Olofsgatan och Järnvägsgatan har idag trottoarer för gående, men
inga cykelbanor. För att göra det mer attraktivt att cykla för att nå
service ska cykelfält eller separerade cykelvägar finnas. Älghultsvägen förses med cykelväg för att nå det nya Södra Industriområdet utmed riksväg 23/37 och för att komma till rekreationsområdet Fröseke.
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Riktlinjer & prioriteringar
•
•

Alla nya gång- och cykelvägar utformas enligt VGU:s krav
Nya verksamhets- och bostadsområden ska alltid kunna nås
med gång- och cykel

Prioritet 1
•

Cykelväg/cykelfält längs med Olofsgatan och Järnvägsgatan

- för Olofsgatans förlängning har kommunen sökt och beviljats statsbidrag för denna del. Det har genomförts under 2016.
•

Cykelväg/cykelfält längs med Södra Esplanaden

- kommunen har sökt och beviljats statsbidrag för detta,
kommer att genomföras under 2017.
•

Åseda gymnasieskola

Cykelväg/cykelfält längs med Västra vägen och Östra vägen
(statliga vägar)

Prioritet 2
Älghultsvägen till Södra industriområdet
Järnvägsområdet samt eventuella kopplingar som kommer behövas vid byggnationer och eventuella förändringar i gatustrukturen
Prioritet 3
Gångstråk utmed Badebodaån genom centrum
Knyta Björkåkragölen närmre gång- och cykelstråk utan att inkräkta på privata intressen
Åseda grundskola
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Kartan visar de tre prioriteringarna i infrastrukturen.
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Varför?

Åseda idag

Grönområden har flera värden, både rent ekologiska och miljömässiga, men även för det sociala livet och människors hälsa. Generellt
upplevs de flesta samhällen i Sverige ha en stor andel grönytor. Det
är viktigt att se till vilka grönytor som finns och vad som egentligen
är tillgängligt för medborgarna. Små samhällen har per automatik en
nära kontakt och ofta en god tillgång till sin omgivande natur, men
alla invånare har inte samma möjlighet och kunskap för att nyttja
denna gröna resurs som den tätortssnära naturen utgör. Detta är en
anledning till att grönstrukturen även i små samhällen är av stor vikt
och att det finns en kvalité av det utbud som erbjuds och inte bara
en kvantitet. Grön- och blåsttrukturen bidrar till ett attraktivt samhälle, samtidigt som den ger förutsättningar att bevara den biologiska mångfalden.

Åseda har mycket grönska men det finns en generell omedvetenhet över vad som finns och den befintliga grönstrukturen är i
många fall en outnyttjad resurs. Genom relativt enkla medel kan
grönstrukturen synliggöras och ges mer innehåll och därmed göra
Åseda mer attraktivt. Badebodaån som centralt rinner genom
samhället är ett typexempel. Det finns gott om planlagda grönytor
i Åseda.Brunnsparken Björkåkragölens badplats, och Folkets park
är några exempel på betydelsefulla utemiljöer med utvecklingspotential.
Järnvägsområdet är en central plats som med sitt läge har möjlighet att bli en plats som kan bli en del i grönstrukturen och som
Åsedaborna kan känna stolthet över.
Närheten till naturen är en av Åsedas största tillgångar och kvalitéer. Det öppna småskaliga jordbrukslandskapet, skogen och sjöarna är betydelsefulla landskapselement som många känner sig
hemma i och upplever som attraktivt.
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Åseda 2030
Åseda år 2030 är ett attraktivt och tryggt samhälle med mycket grönska. De parker som finns inne i centrala Åseda känns levande med
människor i rörelse. Gröna ytor inne i samhället ses som en resurs för
skolor och förskolor och bidrar till bologisk mångfald och som en del
i vår klimatanpassning.
Utmed Badebodaån finns en promenadväg som används flitigt. Den
binder ihop Åsedas tätortsnära natur med centrum vilket ger flera alternativ på rekreationstråk runt om i samhället.
Björkåkragölens badplats och camping är en del av grönstrukturen
och har blivit en mötesplats för invånare. Samtidigt har antalet besökare på den natursköna campingen ökat eftersom badmöjligheterna
har förbättrats.
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Strategi II - Ny central park/Järnvägsparken
Strategi I - Badebodaån

I den östra delen av järnvägsområdet har det idag bildats ett
aktivitetsområde med minigolfbana, boulebana och en multisportbana. Området kan utvecklas till en ny central aktivitetspark i
Åseda där alla kan aktivera sig, gammal som ung. I anslutning till
multisporten och boulebanan ordnas en plats för att sitta ner för
att grilla eller fika. Området skulle kunna förses med en mindre
skatepark för att ytterligare öka antalet aktiviteter.

Strategi II - Ny central park
Startegi III - Omgivande natur
Strategi IV - Campingen

Strategi I - Badebodaån
Att kunna gå utmed och att sitta vid vatten är uppskattat av de flesta
människor och upplevs ofta som attraktiva miljöer. Badebodaån som
rinner genom centrala Åseda är en resurs som inte används för att
skapa ett attraktivt centrum. Utmed ån anläggs en gångväg med belysning som knyter ihop befintliga stråk som går i utkanten av Åseda,
”Profilenrundan” och ”Södra Gärde”.
Stråkets huvudpunkt blir Kyrkparken som fortsätts rustas upp med
belysning och trevliga bänkar utmed vattnet. Utmed ån finns en stenmur som på visa platser behöver rustas upp. Detta görs där det är
möjligt för att behålla miljön och låta ån bli en del av Åsedas kulturmiljö.
För att undvika översvämningar i centrala Åseda behöver kommunen
se över vilka möjligheter det finns att skapa ett jämnare flöde i ån. En
ekologisk kantzon bör upprättas längs lämpliga delar av ån för att förbättra förutsättningarna för Badebodaåns ekologiska status.
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Badebodaån vid Kyrkbacken

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSEDA SAMHÄLLE - PLANFÖRSLAG
Page 375 of 652

5.2 STÄRK GRÖN- & BLÅSTRUKTUREN

Strategi III - Den omgivande naturen
En av Åsedas och Uppvidinge kommuns styrkor är närheten
till naturen. Mer än 80 % av kommunens yta består av skog
och i nordöst där elljusspåret idag finns, är det dominerande barrskog. Landskapet i nordväst är mera uppbrutet av
de vackra odlingsmarkerna kring Göljhult m fl byar. Detta
område har också en värdefull flora och är av riksintresse för
naturvård. Dessa odlingsmarker ligger i anslutning till Åkragöl, vilken på dess östra sida hyser samhällets badsjö och
campingplats.
Byn Fröseke, söder om riksväg 23/37, är också ett öppet kulturlandskap med spridd bebyggelse och strövvänliga ängar
och hagar. Området är förhållandevis stort, är lätt att nå
genom passagen under riksvägen i Storgatans förlängning
och används därför idag som strövområde. Det till Kexholm
angränsande området i sydväst, mellan riksvägen och Kexagatan, består idag mestadels av barrskog, men har ett större
område med fornåkrar, vittnande om den tidiga kolonisationen och bronsålder. Genom området går en större kraftledningsgata, vilken delvis begränsar områdets användbarhet.
Norr om Kexagatan och upp till Badebodaån och Gymnasieskolan består området av mindre barrskogspartier men även
öppna, delvis odlade marker särskilt i partierna närmast
Kexagatan. I Åsedas östra del och bortom industriområdet
ligger sjöarna Kållen och Gassjön, vilka på sikt skulle kunna
bli mer tillgängliga.

Denna kringliggande natur kan nyttjas och göras mer tillgänglig genom satsningar i såväl befintliga som nya rekreationsområden. Iordningsställda grillplatser, stigar och
informationstavlor är ett sätt att öka tillgängligheten. De
områden som är viktiga för utblickar och för upplevelsen
pekas ut som bevarandevärda. Dessa områden är ofta de
öppna jordbruksmarkerna nära samhället, som nämnts
ovan. Kommunen kan inte påverka brukandet men ändå
påpeka att de är värdefulla. Centrala gångstråk i samhället
skulle vara möjliga att binda samman med stigar och stråk i
den tätortsnära naturen för att på så sätt göra naturen mer
tillgänglig. Det handlar i första hand om Södra Gärde och
Göljhult, Korpens naturstig och området Fröseke.

Skyddade och rödlistade arter
Både i Åseda tätort och i dess kringliggande natur finns en
del arter som är rödistade och förändringar i den fysiska
miljön kan leda till ett förändrat habitat där de riskerar att
dö ut. Nyligen har gjorts fynd av vickerglasvinge och spindelört, två rödlistade arter, vid järnvägsområdet. Dessa trivs
på magra, helst sandiga torrängar, gräshedar och naturbetesmarker. Fyndet visar hur urbana miljöer kan fungera som
refuger åt arter vars naturliga habitat håller på att försvinna.
Om en nödvändig exploatering inte kan hindras finns en
möjlighet att rädda dem genom att helt enkelt flytta dem
och skapa en liknande miljö någon annanstans.
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Naturvårdsprogram
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Kartan visar viktiga naturvärden och områden runt Åseda.
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Strategi IV - Badplats och camping
Campingen vid Björkåkragölen ska fortsatt vara ett rekreationsområde och möjlighterna ska finnas för att utveckla badplatsen
och campingen.
Det är inte kommunens ambition att inom den egna verksamheten driva campingen utan detta bör ske av ideella föreningar
eller företag.

Campingens entré ska göras mer välkomnande. Foto: Oskar Johansson
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Riktlinjer och prioriteringar
•

Det ska finns något grönt tillgängligt för alla samhällsmedborgare.

•

Inom 300 meter eller högst fem minuters promenad
från bostad/arbetsplats ska alla kunna nå ett grönt
område.

•

Naturmiljön i samhället, i form av samlade ekbestånd
eller enskilda äldre träd ska bevaras.

•

Naturmiljön i industriområdena bevaras för att gynna
den biologiska mångfalden och förbättra luftkvalitéten.

•

I Åseda ska ingen behöva ta bilen till motionsspåret.

•

Möjligheten för ytterligare aktiviteter i Brunnsparken
ska ses över.

Brunnsparken i Åseda Foto: Ingegärd Widerström
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Varför?
Knyt samman gammalt och nytt syftar på flera olika delar av samhällsutvecklingen, kulturarv, fysisk miljö och människorna som
lever här.
Kulturarvet utgör till stor del grunden i Åsedas själ och identitet
, som det är viktigt att värna om för att Åsedaborna ska kunna
knyta an till hur samhället ser ut idag och värdera sin omgivning.
Att förstå sin historia är viktigt för att kunna förstå sin samtid.
Detta gäller även för fysisk planering - att känna platsens själ.
Kulturarvet består inte bara av byggnader med god arkitektur och
tidstypiska drag utan en stor del handlar om sammanhanget och
hur byggnaden berättar en historia.
Åsedas olika delar behöver knytas samman för att kännas som ett
samhälle, inte glest och utspritt på flera delar. Bebyggelsens olika
områden bör kännas sammanhållna och barriären järnvägsområdet behöver byggas bort. Knyts dessa delar ihop skulle nya och
gamla Åseda knytas samman.
Knyt samman gammalt och nytt syftar även på människors möten
och integration. Åseda kommer även fortsatt att vara ett samhälle

där människor från många olika länder kommer att mötas. Att
både nya och gamla Åsedabor kan trivas och mötas på jämlika
villkor är viktigt för samhällets utveckling.

Åseda idag
Idag är Åseda på många sätt ett uppdelat samhälle där järnvägen har delat samhället i två delar. Hur järnvägsområdet tas till
vara och utvecklas är en stor del i att knyta samman Åseda, både
fysiskt och genom en arkitektur som håller samman den äldre bebyggelsen med det nya. Järnvägens utbyggnad var av stor
betydelse för Åsedas utveckling till den starka industriort det är
idag, men märks idag endast som övergivna järnvägsspår genom
samhället .Det ses av många som ett hinder som stoppar annan
användning av järnvägsområdet.
Kexholm med dess byggnader bidrar till att forma Åsedas identitet, men det råder en otydlighet kring vad Kexholm ”är värt”
och det är därför svårt att bevara och underhålla området. Om
en privat fastighetsägare vill förändra sin byggnad så att den kulturhistoriska prägeln försvinner är det svårt att förhindra detta eftersom inget egentligt skydd för Kexholms karaktär finns.
Kommunens kulturmiljöplan ger inte det skydd som krävs.
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Åseda är ett mångkulturellt samhälle med människor från många olika
länder. Idag är det svårt att hitta platser och sammanhang som kan
fungera som naturliga mötesplatser mellan nya och gamla invånare. Här
spelar föreningslivet och den kultur och tradition som finns en viktig
roll.

Det bygda kulturarvet, exempelvis Kexholm, har bevarat sin
särprägel och uppskattas av såväl invånare som besökare och är
utmärkande för Åseda. Ett kulturmiljöinventering finns som ger
ägare till viktiga byggnader råd och stöd vid renovering och restauering. Det byggda kulturarvet bidrar på ett naturligt sätt till att
skapa och forma Åsedas unika själ och identitet.

Åseda 2030
År 2030 är Åseda ett väl fungerande hållbart samhälle där cykeln eller
promenaden är det naturligaste och snabbaste sättet att ta sig fram.
Gång- och cykelvägnätet är välutbyggt och knyter ihop Åsedas olika
delar väl, viktiga knutpunkter är sammankopplade. Järnvägsområdet är
inte längre en barriär i samhället utan har utvecklats till Åsedas naturliga mötesplats, här finns boende och fritidsaktiviteter samsandes med
grönytor för picknik och grillning.
Åseda är mångkulturellt och allas erfarenheter tas tillvara i samhället.
Möten mellan människor sker både spontant på lekplatser och torg,
som i organiserade former i olika föreningar. Föreningslivet har fått
många nya medlemmar från andra länder som anordnar aktiviteter för
alla. Särskilt hockeyn och fotbollen som drivande har bivit en modern
identitetskapare som Åsedaborna är stolta över.
År 2030 har järnvägsspåren i samhället rivits upp bortsett från smalspåret till Virserum som fortfarande är i bruk som en av Åsedas viktigaste turistattraktioner. Trots att järnvägen inte längre finns kvar och
har någon betydelse för Åsedas utveckling är strukturen kvar i form av
cykelvägar och de byggnader som finns kvar från den tiden är bevarade.
Järnvägens kulturarv är viktigt för historiebeskrivningen om Åseda.
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Strategi I - Mötesplatser
Strategi I - Öppna upp barriärer
Strategi III - Smalspåret och
järnvägsområdet
Strategi IV - Kexholm
Strategi V - Föreningslivet

Strategi I - Mötesplatser
För att bygga ett socialt hållbart samhälle för alla, gammal som
ung, nyinflyttad/invandrad, krävs det att vi kan mötas på lika villkor både spontant och organiserat. Kommunen kan i den fysiska
planeringen bidra till detta genom mötesplatser i det offentliga
rummet. Parker är naturliga mötesplatser och hur de ska utvecklas för att nå visionen beskrivs under grönstruktur.
Sillakrökstorget ska vara inbjudande och uppmuntra till möten.
Växtligheten ska ses över och anpassas så att det går att skapa
skyddade sittplatser. För att bli en bättre fungerande mötesplats
behöver platsens förhållande till gatan och omgivningen ses över
samt behovet av parkeringsplatser.
Inom järnvägsområdet avsätts ytor för evenemang och marknader. Dessa är viktiga både för mötet mellan människor och för
samhällets identitet.
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Göljhult
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Strategi II - Öppna upp barriärer
Åkragöl

I det underlag som finns till FÖPen har ett antal barriärer identifierats.
Den allra största barriären är järnvägsområdet som på grund av sin förlorade funktion idag mest upplevs som ödslig och ful. Järnvägsområdet
planeras för ett nytt liv med bostäder, verksamheter och mötesplatser
för att knyta ihop det historiska Åseda som järnvägssamhälle med det
moderna samhället. Järnvägsområdet blir ett plåster på den barriär som
finns mellan Kexholmsområdet och kyrkbyn, se även under tillgänglighet.
I samband med förändring av gatorna i centrum (se mål Ta tillvara
på infrastrukturens potential) ska hänsyn tas till säkra övergångar för
skolbarn vid de identifierade barriärerna - framförallt punkten Hälsans
Hus, Konsum och bussterminalen.
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Barriären i centrum, järnvägsområdet.
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Strategi III - Smalspåret och järnvägsområdet
Åseda har varit en järnvägsknut och för att inte tappa historien är det
viktigt att spåren från den tiden fortfarande finns att läsa. Smalspåret
till Virserum-Västervik är fortfarande viktigt för besöksnäringen och
ska få finnas kvar i centrum, eventuellt avkortat med perrong inom
fritidsområdet.
Stråket genom samhället, som järnvägen en gång var, bevaras i viss
mån genom att använda det till en gång- och cykelväg som knyter
ihop hela järnvägsområdet.
Byggnaderna som fortfarande finns kvar och som har anknytning till
järnvägen ska bevaras och behålla sin karaktär. Vid planläggning och
förändring inom järnvägsområdet ska det alltid övervägas om strukturen eller delar som finns kvar från järnvägstiden kan bevaras och
införlivas i förändringen. Det kan exempelvis handla om belysningsstolpar, mindre byggnader eller perronger och kanter.

Tågturism på smalspåret.

Cykeldressin på smalspåret.
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Strategi IV - Kulturmiljö och fornminnen
Åseda samhälle har mycket gamla anor, ursprung från järnåldern
och det finns många bronsåldersgravar spridda i och omkring
samhället, vilket tyder på att bygden började utvecklas tidigt.
Senast under 1100-talet blev Åseda en kyrkby (förr Asydom, ett
namn som härstammar från byn vid den lågt belägna Badebodaån). Den äldsta kartan är från 1696. Det karaktäristiska med
samhället är uppdelningen i två delar med kyrkan, Kyrkbacken
och kommunhuset centralt i samhället och norr om ån, samt
Kexholmsområdet i söder på sluttningarna ner mot järnvägsområdet och ån. Dessa två delar utgör de två största avgränsade
områdena i samhället med kulturmiljövärden. Centrumområdet
omfattar då också bebyggelsen närmast väster om Olofsgatan
upp till Folkets park. Kexholmsområdet har, till skillnad från
andra delar av samhället, ett relativt ordnat gatunät i rutnät med
Esplanadgator. Därutöver finns det ett antal mindre avgränsade
bebyggelsemiljöer och enstaka hus samt äldre industribyggnader,
till exempel textilfabriken i kvartet Hjorten med stora kulturmiljövärden. Områdena finns avgränsade i Kulturmiljöplanen
”Kulturarv att vårda” sid 105.
Kexholm (och andra värdefulla karaktärsbyggnader)
Allmänna tips och råd för hur man bevarar och tar tillvara på sin
kulturhistoriska bebyggelse inom Åseda ska tas fram av kommunen. Definitioner på vad som är specifikt och utmärkande för
Åseda har tagits fram vad gäller material, färger och formspråk,
exempelvis ”åsedagult”, torn på husen m. m.

Exempel på två tidstypiska byggnader på Kexholm. Foto: Ingegärd Widerström
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Den mest intressanta äldre bebyggelsen i Åseda finns inom Kexholmsområdet, vilken har vuxit fram efter järnvägens tillkomst i
slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Här finns en rikedom på arkitektur och många gamla, vackra byggnader i trä med
utsirade snickerier. För sådana värdefulla byggnader i Kexholm
ska mer detaljerade beskrivningar tas fram som beskriver husens
historia, dess särprägel och vad som är angeläget att bevara och
eventuellt återskapa. Detta ska vara en vägledning både för den
enskilde fastighetsägaren och för kommunen vid rådgivning och
lovgivning. Därigenom kan det kulturhistoriska skyddet för Kexholm i viss mån stärkas.

De utgör delar i den grönstruktur som nämns i kapitlet ”Stärk
grön- och blåstrukturen”, Strategi III - Den omgivande naturen.
Samtliga fornminnen är skyddade enligt lag. Vid planering och exploatering är det viktigt att i tidigt skede konstatera om fornlämningar berörs eller ej och i så fall ta kontakt med Länsstyrelsen.
Som sägs inledningsvis i detta kapitel är det viktigt att bevara de
miljöer och element i samhället som är betydelsefulla för att förstå och läsa historien i landskapet, särskilt är järnvägens kulturarv
viktig för framtida generationer.

Det är också angeläget betona, att vid förnyelse och uppförande
av komplementbyggnader ska detta ske med största hänsyn till de
kulturhistoriska värdena på platsen. En översyn av detaljplanen
för Kexholm och då speciellt områden som idag har s k prickmark (d.v.s. mark som inte får bebyggas) kan vara ett andra steg i
denna riktning.
Fornminnen
Omkring Åseda, särskilt norr och söder därom, är markerna
fornlämningsrika, vilket kartan på sid 53 visar. Denna fördjupade
översiktsplan berör dock inte dessa områden. Nära eller inom
samhället ligger några fornlämningsmiljöer inom redan bebyggda
områden till exempel vid kyrkan, gamla järnvägsstationen och
vårdcentralen. Ett större område med fornåkrar och gravar ligger
väster om Garpatorp, strax söder om kraftledningsstråket och
norr om riksvägen, och detta sträcker sig även söder om riksväg
23/37. De värdefulla odlingslandskapen väster om Göljhult, delvis
sammanfallande med riksintresset för naturvård, är också rika
på fornlämningar. Samtliga dessa, idag oexploaterade områden,
föreslås inte tas i anspråk av FÖP:ens förslag.
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Strategi V - Föreningslivet
Fysisk planering kan inte på ett självklart sätt stödja föreningslivet utan det blir indirekt genom att fundera igenom hur ytor
används på sätt som kanske inte är självklara. Det kan handla om
att det finns plats för hockeyspelarna att värma upp utomhus, att
torgytor i centrum finns för olika evenemang eller att det även
finns iordninggjorda ridleder eller möjlighet att rida på banvallar
och liknande.
Ridklubbens anläggning ligger i Badeboda ca 3 km utanför samhället. Här finns goda möjligheter att anlägga ridspår på t.ex.
gamla banvallen från Växjö.
Idrottsplatsen i Åseda.

Hockeykulturen är stor i Åseda och det är ofta människor utanför
kommunen har anknytning till samhället genom hockeyn eller
annan idrott. Hockeyn och det övriga föreningslivet är därmed en
viktig del i att vårda och utveckla kulturarvet i Åseda.
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Karta som visar de områden som omfattas av Kulturmijlöplanen och områden med fornminnen och/eller fornåkrar.
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Varför?
Näringsliv och service är en viktig del i hur ett samhälle upplevs
som livsmiljö. En positiv näringslivsutveckling och en rik service
bidrar till positiv utveckling. En bredd på servicen gör att invånarna i mindre grad behöver söka sig till grannkommunerna för
inköp och fritidssysselsättningar. Transporter kan på detta sätt
minskas och handelsindex öka. Att värna om ett centrum med
mångsidig service och livfull handel är inte bara viktigt för tätorten utan även för omgivande samhällen och landsbygd.
Ett väl fungerande näringsliv och serviceutbud ökar attraktiviteten och bidrar till att göra Åseda till en bra boendemiljö. Serviceutbudet kan även bidra till att öka besöksnäringen i orten.

Åseda idag
Åseda är idag en fullserviceort och att klara sitt vardagsliv här är
enkelt! För att kunna behålla den service som finns är det viktig
att kommunen arbetar för att skapa möjligheter för verksamheterna att utvecklas samt att samhället upplevs attraktivt att vistas
i och är tillgängligt.

54

Centrumgatorna i Åseda är breda och anpassade efter biltrafik i första
hand. Detta gör att de kvällstid kan upplevas ödsliga och tomma. Parkering är tillåten utmed gatorna. Flera näringsidkare i centrum upplever
att det finns en brist på parkeringsplatser. Bristen kan snarare bestå i att
parkeringarna är otydliga och att det saknas struktur.
Åsedas industriföretag är viktiga för samhällets utveckling. Flera av dem
växer och behöver mer mark. Idag är det brist på industrimark vilket
gör det svårt för befintliga företag att expandera och att etableringa nya
företag och verksamheter.

Åseda 2030
Åseda har ett stort utbud av service i centrum som hela tiden fortsätter
att utvecklas genom att det finns attraktiva lägen för handel och verksamheter. Åsedaborna och de som bor i närområdet ser serviceutbudet
och den trevliga miljö som finns i centrum som ett konkurrenskraftigt
alternativ istället för att söka sig till städerna i regionen.
År 2030 har Åseda ett fortsatt starkt och differentierat näringsliv som
genom sin goda dialog med kommunen och kommunens förmåga att
ha en god planberedskap och framförhållning möjliggör företagens
expandering och utveckling. Företagen är miljöcertifierade och använder förnybar och grön energi och kommunen är fritt från använding av
fossila bränslen.
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Strategi I - Industrimark
Strategi II - Serviceutveckling och
tillgänglighet till centrum
Strategi III - Samverkan och
marknadsföring

Även andra områden på södra sidan av riksvägen kan vara intressanta, bl.a. ett område som tidigare varit aktuellt för nyetableringar vid infarten till västra industriområdet.
För att möta industrins expansionsbehov ska markförvärv och
planläggning prioriteras.

Naturvårdsprogram

Björkåkra

Strategi I - Industrimark

Elljusspår
Göljhult

Efterfrågan på industrimark är stor i Åseda och
det är svårt att erbjuda mark för nyexploatering.
Västra industriområdet är att betrakta som fullt
utbyggt och ytterligare tillbyggnader måste ske
restriktivt. Området här bergänsas av banvallen i
söder, ån i norr samt naturmark i väster.

Gassjön
Åkragöl

Kållen

Naturvårdsprogram

I östra industriområdet finns vissa möjligheter
för företagen att utvecklas inom redan befintliga
detaljplaner.Expansionsmöjligheter finns i södra
delan av östra industriområdet med bra skyltläge
utmed riksväg 23/37.
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För att möjliggöra nyexploateringar har kommunen förvärvat mark på södra sidan av riksväg
23/37.

Äl

Kartan visar befintlig och planerad industrimark i förhållande till kringliggande områden. Utbyggnad
förhindras i öster och norr av riksintresse för naturvård, vattenverket och elljusspår.
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Strategi II - Serviceutveckling och tillgänglighet till
centrum
Serviceutveckling
Åseda ska även fortsättningsvis fungera som en fullserviceort
med butiker, caféer och restauranger. Centrum ska kännas levande och med attraktiva miljöer som är tillgängligt för alla.
Kommuen ska verka för att den handel och service som vill etablera sig i Åseda kan göra det i centrum. Det ska finnas mark för
nyetableringar och kommunen ska verka för att alla lokaler fylls.
Eftersom det finns möjlighet för kommunen att upphandla
varor och tjänster lokalt ska detta göras för att stödja det lokala
näringslivet.

oavsett om man ska besöka en butik eller åka med bussen.
Tillgängligheten till centrum för fotgängare är också kopplad till förekomst av attraktiva gång- och cykelstråk, t ex mellan skolorna och
centrum. Se vidare strategi om gång-och cykelvägnät.
Tillgängligheten för funktionshindrade ska ses över och lätt avhjälpta
hinder ska åtgärdas. Parkering för funktonshindrade ska finnas med
lämpliga avstånd utmed butiksgatorna. Åtkomst in i butikerna för
handikappade ska garanteras av butiksägarna. Höjdbarriären mellan
Kexholm och centrum ska överbryggas, t.ex. genom hiss och trappor i
sluttningen på Kexholmssidan. En hiss vid föredetta Ordenshuset kan
tekniskt vara möjligt men på kort sikt bör befintlig trappväg och grusstig upprustas och göras mer tillgänglig för personer med rullator eller
barnvagnar.
Det ska vara lätt att handla i Åseda.

Framtida företag, som bygger på servicetjänster till allmänheten,
ska kunna ha kontor i centrum och även verka från bostaden.
Tillgängligheten
Det ska vara enkelt, trevligt och attraktivt att handla, mötas och
röra sig i centrum med såväl bil och cykel som till fots. Tillgängligheten blir då avgörande. Till de attraktivaste butikslägena
räknas Olofsgatan och Järnvägsgatan. Här finns idag möjlighet
att parkera utmed gatorna. Genom olika markbeläggningar på
dessa breda gator kombinerat med nya trädplanteringar och
trevliga lyktstolpar kan parkeringsplatserna göras tydligare och
inte kännas så tomma efter stängningsdags. Se Åseda idag.
Cykelparkeringar som används ofta ska förses med tak. Det ökar
tillgängligheten och motivationen till att inte använda bilen,
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Strategi III - Samverkan och marknadsföring
Kommunen ska ha hög planberedskap för verksamhetsområden för industri, kontor och handel.
Marknadsföring av industrimark i attraktiva
skyltlägen utmed väg 23/37 ska ske, liksom för
omvandling av lokaler eller idag tomma lokaler
i centrum för handel och serviceföretag. Detta är
grundförutsättningar för att attrahera nya företag.
Kommunens näringslivsutvecklare ska vara företagens första kanal in i den kommunala organisationen och samverka med företagen för att hitta
lösningar till deras önskemål.
Samverkan för att locka till sig företag kan ske på
olika nivåer, regionalt, kommunalt och lokalt, i
• regionala kluster och nätverk kring metall, trä, glas,
aluminium och plast.
• lokala nätverk, t ex Företagarna m.fl.
Genom samverkan i olika nätverk synliggörs och
marknadsförs kommunens resurser för näringslivsutveckling.

elever i Åseda möjlighet till praktikplatser vilket också bidrar till
att marknadsföra ortens näringsliv.
Företag med hög specialisering inom tillverkningsindustrin, trä, stål och metall har fortfarande god
tillväxt och potential för långsiktigt hållbar tillväxt.
Kommunen och Åseda har stor företagstäthet och en
mix av olika branscher. Det är en styrka vid samverkansprojekt. När individers olika kompetenser
får mötas i dialog och erfarenhetsutbyte uppstår en
kunskapshöjning som gynnar utveckling och
tillväxt för företagen.

Riktlinjer och prioriteringar
•
•
•

Förvärva mer industrimark söder om riksväg 23/37
Marknadsföra tillgång till industrimark, t.ex. i samband med
ny rastplats i Åseda.
Förbereda flerbostadsbebyggelse med flexibel användning;
bostäder, kontor, handel.

Samverkan och deltagande i olika projekt vid
Linneuniversitetet i Växjö ska stimuleras i syfte att
höja kunskapsnivån och knyta till sig aktuell och ny
kunskap och forskning. Linnéuniversitetets roll som motor ska tas till vara även i Åseda.
Företagen och kommunen ska erbjuda gymnasieskolans
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSEDA SAMHÄLLE - PLANFÖRSLAG
Page 392 of 652

57

5.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE
Varför?
Ett attraktivt boende i en ort är en grundförutsättning för ortens
utveckling. Boende och boendekvalitet är ett av kommunens fokusområde i den gällande översiktsplanen (ÖP 2011-2016). I den
beskrivs vad som menas med ett attraktivt boende i Uppvidinge
kommun. Argumenten för att Uppvidinge är attraktivt att bo i är:
-

Naturnära boende
Gott om plats!
Bygg ditt drömhus!
Glest men nära!
Miljövänligt energisnålt boende!
Bredband överallt
Aktiv fritid
Arbete finns
Välskött kommunal ekonomi

I Åseda finns det möjlighet till attraktiva centrala lägen med
närheten till service och kommunikationer men det finns
också attraktiva mer lantliga områden i utkanten av samhället för boende.

Åseda idag
I Åseda råder idag brist på hyreslägenheter. Det är relativt
svårt både för äldre och yngre att hitta en hyreslägenhet som
motsvarar de förväntningar man har på sitt boende, både
när det gäller standard och ekonomi.
Det finns få färdiga och avstyckade tomter att bygga villor på
i Åseda. De som finns är ofta lucktomter i befintliga bostadsområden. Det behövs fler tomter som går att marknadsföra
för potentiella nybyggare.

Attraktivt boende är ett individuellt begrepp och kan betyda
olika saker för olika människor. Därför är det viktigt att det finns
en variation i möjligheten att bo när det gäller upplåtelseformer,
boendealternativ och tomttyper.
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Åseda 2030
Åseda är 2030 en attraktiv boendeort och fungerar som ett bra alternativ till städerna för den som vill ha ett boende med närheten till
naturen, all service som behövs för ett fungerande vardagsliv men ändå
stadens utbud och puls inom pendlingsavstånd. Det finns en variation
av boende i samhället. Lägenheter anpassade för äldre har byggts centralt vilket lett till en flyttkedja där villor har sålts till yngre medborgare.
I Åseda finns ingen bostadsbrist utan här finns möjligheten för alla att
förverkliga sitt drömboende oavsett om det är en central lägenhet eller
en stor villatomt i naturskönt läge med gångavstånd till mataffären.
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Strategi I - Villatomter i attraktiva lägen
Strategi II - Attraktivt centrum
Strategi III - Attraktiva lägen för
flerbostadshus i centrum
Björkåkra

Göljhult

Gassjön

Strategi I - Villatomter i attraktiva lägen

Åkragöl

Områden för villatomter finns i nordvästra Åseda, i
det område som kallas Björkåkraområdet. Här finns
en detaljplan klar för genomförande. Området ligger
naturskönt med närhet till den nya förskolan och med
gångavstånd till centrum.
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Alste

Göljehult och Fröseke är två attraktiva områden för
naturnära villabebyggelse. Här finns ingen kommunägd mark men kommunen ställer sig positiv till ny
bebyggelse i områdena som anpassas till karaktären på
den befintliga bebyggelsen. Kommunen anser att det
är områden i utkanten av samhället som är de mest
attraktiva att arbeta vidare med eftersom att det finns
möjlighet att bo i det som är en av Åsedas starkaste
sidor – att bo på landet men med tillgång till all tänkbar service!

7

3/3
äg 2

I Göljhult och Fröseke finns möjlighet till naturnära villabebyggelse.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSEDA SAMHÄLLE - PLANFÖRSLAG
Page 395 of 652

5.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE

Strategi II - Attraktivt centrum

Strategi III - Attraktiva lägen för flerbostadshus

För att skapa flyttkedjor i Åseda där äldre kan sälja sina villor och
istället välja att bo bekvämt i en central lägenhet pekas områden ut
för flerbostadshus och där det kan vara möjligt att förtäta i befintliga bebyggelsestrukturer.

Vad som ses som ett attraktivt läge för sitt boende är givetvis individuellt, men i Åseda tror vi att om man väljer att bo i
lägenhet så ska den ligga centralt och med närhet till mataffär,
vårdcentral mm. I första hand är järnvägsområdet utpekat för
nybyggnation av flerbostadshus. Nya byggnader ska bidra till
den småstadskänsla som det finns tendenser till längs Olofsgatan och Järnvägsgatan. Husen ska vara max fyravånings med trä
eller puts som fasadmaterial.

I huvudsak är det på järnvägsområdet som nya områden med flerbostadshus kan bli möjligt utöver områden som idag redan är planlagda för detta ändamål. Strategin för flerbostadshus är att dessa
ska finnas centralt i första hand.
För att centrum ska vara attraktivt att både bo och vistas i behöver
den blandade service som finns idag bibehållas och ges möjlighet att utvecklas. Åseda ska även fortsättningsvis fungera som en
fullserviceort med butiker, caféer och restauranger. Centrum ska
kännas levande och tillgängligt för alla med attraktiva miljöer.

Övriga områden utpekade för flerbostadshus eller mindre radhus/parhus är Ordenshuset på höjden vid järnvägsområdet
Enplansbyggnader på Olofsgatan och Järnvägsgatan tillåts bygga
på en våning för att förtäta centrum och därmed skapa fler attraktiva lägen i centrum för bostäder och kontor.

Kommunen ska verka för att den handel och service som vill etablera sig i Åseda kan göra det i centrum. Det ska finnas mark för
nyetableringar och kommunen ska verka för att alla lokaler fylls.
Eftersom det finns möjlighet för kommunen att upphandla varor
och tjänster lokalt ska detta göras för att stödja det lokala näringslivet.
Centrum ska vara levande och utformat efter människans villkor
istället för bilens. Boende i nya lägenheter på järnvägsområdet ska
på ett tryggt och enkelt sätt kunna ta sig till service i samhället,
gång- och cykelvägnätet ska vara väl utbyggt med trygga passager.
Åseda ska vara ett grönt samhälle med träd, planteringar och parker som bidrar till ett attraktivt centrum.

Järnvägsgatan.
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Skissförslag av det nya järnvägsområdet. Skala 1:4000
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Bostadsförsörjning

Riktlinjer och prioriteringar

Sedan den 1 januari 2014 ska kommuner enligt lagen (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar med riktlinjer planera
för bostadsförsörjningen i kommunen. Uppvidinge kommun antog
ett bostadsförsörjningsprogram i maj 2017 och där redovisas riktlinjer och mål för den framtida bostadsförsörjningen i kommunen.
En viktig aktör på bostadsmarknaden i kommunen är det kommunalägda bostadsbolaget Uppvidingehus. Kommunen har tillsammans med Uppvidingehus satt ett mål om att påbörja byggandet av
100 nya lägenheter varje år. Vid planläggning av bostäder i Åseda
ska hänsyn tas till de mål och riktlinjer som anges i bostadsförsörjningsprogrammet. För att läsa och ta del av bostadsförsörjningsprogrammet i sin helhet hänvisas till kommunens hemsida.

•

Nya områden för villabebyggelse planläggs inom de utpekade
områdena Björkåkra, Tallvägen, Göljehult och Fröseke

•

Enstaka nybyggnationer av villor tillåts i Göljehult och Fröseke
under förutsättning att de anpassas till omgivningen.

•

Nya flerbostadshus ska vara centralt belägna med gångavstånd
till service.

•

Förtätning ska i första hand ske genom påbyggnationer av enplansbyggnader utmed Olofsgatan och Järnvägsgatan.

•

Fasadmaterialen i centrum är trä, puts eller tegel.

•

Bottenvåningen i flerbostadshus i centrum bör uformas så att
de är möjliga att göra om till lokaler.
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Syfte
Syftet med ett gestaltningsprogram är att ge alla som verkar
i Åseda förutsättningar att skapa ett enhetligt samhälle som
är attraktivt för boende och besökare. Genom att använda ett
gemensamt formspråk, material och färger som anpassas efter
orten, skapas en känsla av ordning, omtanke och sammanhållning. Hur vi använder färger och material kan också påverka
känslorna som platser ger upphov till. Ett gemensamt formspråk som knyter an till ortens karaktär och historia är ett sätt
att stärka identiteten. För Åseda har järnvägen och industrins
utvecking varit avgörande för samhällets utveckling och tillväxt.

gens tid är inspiration för färgvalen. Flera av dessa byggnader
är putsade i en gul nyans med antingen rött plåttak eller rött
tegeltak. Dessa färger ska återanvändas på nybyggnationer och
i övriga färgval i det offentliga rummet.
En gråsvart nyans är grundfärgen för samhällets möbler i form
av papperskorgar, lyktstolpar, cykelställ med mera. Som accentfärg kan rött eller grönt användas i detaljer, till exempel på
armstöd av metall på parkbänkar eller mindre detaljer.

Färg
Det finns ett behov av att knyta ihop färgsättningen i centrum i
Åseda för att skapa en känsla av ordning och en sammanhållen
känsla i samhället.
Idag finns det bänkar och andra möbler i samhället i flera olika
färger och material. Detta ger ett oroligt intryck. De färger och
material som används i offentliga miljöer och uterum påverkar
oss genom de känslor de ger upphov till. Att försöka skapa en
enhetlig färgsättning i centrala delarna av Åseda ger ett ordnat
intryck och bidrar till attraktiviteten. Det ger även ett lugnare
intryck om färgsättningen är enhetlig inom samhället.
Färgsättningen i Åseda ska vara klassisk och jordnära. De
karaktärsgivande byggnaderna, som kommunhuset, kyrkan,
apotekshuset, WIP och Hälsans hus, tillsammans med den
äldre bebyggelsen på järnvägsgatan och kompaniet från järnväÅsedagult. Foto: Ingegärd Widerström
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Golv/markbeläggning
Markbeläggning spelar en viktig roll för att binda samman områden och platser. Det är golvet i samhället som visar omtanke
om besökarna. Markbeläggningen ska stämma överens med
Åsedas karaktär och tydliggöra platsens användningsområde.
Gatumiljön ska präglas av en tydlighet för trafikanterna så att
det är enkelt att orientera sig. Markbeläggningen spelar en stor
roll för karaktären i samhället och kan länka samman områden och förtydliga olika områdens användningsområde. För
att påvisa detta används andra material än asfalt eller asfalt i
kombination med andra material.
Hur gatan är utformad med markbeläggning, färg och form
kan även bidra till att behovet av vägmarkeringar och vägmärken minskar. För att skapa en tydligare känsla av centrum och
tydliggöra vad som är de centrala delarna i Åseda är Olofsgatan
och Järnvägsgatans karaktär och utformning viktig. Markbeläggning på gångytor ska vara fast, jämn och halkfri. Trottoaren
beläggs med betongplattor och ledstråk i form av smågatstensband som binder ihop. På Olofsgatan och Järnvägsgatan ska
stor- och smågatsten användas tillsammans med granithällar.
Betongplattor kan användas vid behov av taktila stråk. Matrisförsedd betong eller sten används vid trappor och ramper.
Murar och avgränsningar görs i form av de klassiska småländska elementen stenmur och gärdesgård. Alternativet: behålla
asfalt på körbanan med smågatsten vid gatuparkering. Trottoar
på samma sätt som ovan.
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Övriga gator i centrum ska fortsatt vara asfalterade. Där trottoar finns eller ska finnas avgränsas den mot gatan med kantsten
av huggen granit. Detta gäller gatorna Östra Esplanaden, Västra
vägen, Södra Esplanaden, Kexagatan och Storgatan.
Nyanlagda parkeringar eller upprustning av befintliga kan förses
med armerat gräs för att understryka Åsedas karaktär av samhälle
på landsbygden. Det bidrar även till att visuellt minska parkeringsytan. Möjligheten att använda armerat gräs ska särskilt övervägas vid parkeringsytor som inte används frekvent eller under
alla veckodagar.
Gång- och cykelvägar genom parker ska beläggas med grus eller
stenmjöl, alternativt med plattor. Parkens karaktär styr valet av
material. I Järnvägsparken är det lämpligt att fortsätta med den
typen av plattsättning som finns idag för att knyta an till områdets historia som järnvägsområde. I Kyrkparken är det viktigare
att återskapa karaktären av en stadspark med gångar för promenader. Här är grus eller stenmjöl att föredra.

Ljus
Belysning och ljussättning är viktigt för orienteringen i ett samhälle och upplevelsen av stadsrummet. Belysningen kan även
vara ett sätt att särskilt markera eller lyfta fram byggnader eller
områden. Belysning är även en viktig del i trygghetsaspekten, till
exempel i parker eller tunnlar. Belysningen längs vägar ska utformas i enighet med Trafikverkets handbok för gatubelysning.
Olofsgatans och Järnvägsgatans belysningsstolpar ska anpassas
till de som idag finns i Sillakröken när det gäller färg, form och
höjd. Armaturen ska vara svart eller svartgrå med en maximal
höjd på 8 meter. Detta gör att gaturummet krymper och skapar
ett gaturum i mänsklig skala.
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Grönska
Befintliga träd ska i möjligaste mån alltid sparas, de får bara tas
bort vid risk för skada eller då trädet är sjukt. Ekar ska särskilt
beaktas och sparas. Planteringskärl bör anpassas till platsen de
ska placeras på när det gäller storlek och vilken typ av växtlighet.
Material och färgval ska följa övriga delar av samhället.
Möbler
Möblerna i den offentliga miljön består av bänkar, papperskorgar, anslagstavlor med mera. Idag används en blandning av olika
modeller, färger och material inom Åseda. För att förtydliga
centrum bör en gemensam färg och material användas i stråk
och på torgytor. I parker kan det finnas en poäng i att använda ett
annat utryck för att förtydliga parken men som samtidigt samspelar med övriga Åseda. Bänkar ska vara med sits av träribbor
och stativ i metall. Övriga möbler såsom papperskorgar, cykelställ
m.m. ska vara av metall och de ska antingen vara svartgråa eller
svarta. Om det finns behov av målade ytor ska färgen vara någon
av de som nämns under rubriken ”Färg”. Målade möbler ska inte
förekomma utmed Olofsgatan och Järnvägsgatan.
Skyltar
Skyltning kan bidra till liv i samhället och locka besökare. Hur
skyltarna är utformade och dess karaktär och underhåll bidrar till
upplevelsen av trivsel och ordning.
Skyltar bör utformas med hänsyn till fasadens utseende och
arkitektur. I ett mindre samhälle som Åseda med en långsam trafikrytm, kan skyltarna göras små utan att skyltvärdet blir mindre.
Skyltarna får inte vara så stora och placerade på så sätt att arkitek-

toniskt viktiga byggnadsdetaljer döljs. Då det ofta är flera butiker/
verksamheter i samma byggnad är det viktigt att skyltarna inte
försöker överglänsa varandra i storlek och utformning utan att de
harmoniserar med varandra, men ändå bibehålla det individuella
uttrycket. En sammanhållen placering och likartad utformning
eftersträvas. Eftersom att skyltens färger oftast bestäms av hur
logotypen är utformad för verksamheten är det svårt att påverka
detta. Om det är starka kulörer i skylten bör endast en mindre
skylt tillåtas för att inte inverka för mycket på byggnadsmiljön.

Bygglov
Skyltar som fästs på väggen är bygglovspliktiga. Skyltning inom
skyltfönstrets ram görs fritt utan bygglovsprövning. Bygglovsansökan för skylt ska innehålla en fasadritning i skala 1:100 som
visar skyltens placering samt en ritning på skylten som visar färg,
form och text. Bygglov krävs även för ljusanordningar. Där trottoar finns eller ska finnas avgränsas den mot gatan med kantsten
av huggen granit. Detta gäller gatorna Östra Esplanaden, Västra
vägen, Södra Esplanaden, Kexagatan och Storgatan.

Uteserveringar
Uteserveringar är viktiga och uppskattade för att skapa liv och
rörelse i ett samhälle. Idag finns det inga riktlinjer för hur uteserveringar ska se ut. För uteserveringar utan tak krävs inte bygglov
idag om inte räcket runt är högre än 1,10 m, uteserveringar med
tak kräver bygglov. Vid ianspråktagande av trottoaren för uteservering krävs en dialog med Tekniska avdelningen. För att skapa
ett helhetsintryck är det att föredra att uteserveringarna är i
material som passar in i samhället och till byggnaden den tillhör,
i första hand trä och metall. Det är önskvärt att de utformas som
lätta och luftiga konstruktioner för att ge ett lätt intryck och för
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att de ska kunna tas ned och flyttas på vinterhalvåret.
Räcken av metall bör vara svarta och träkonstruktioner bör vara
träfärgade eller anpassade i färg för att passa till byggnaden. Plan
och räcken uppförs i första hand i trä utom där byggnadens historia innebär att något annat material är lämpligt.

Genomförande
Att genomföra alla de förändringar som föreslås här är givetvis
inte realistiskt, både på grund av ekonomiska förutsättningar och
hållbarhetsaspekter. Fungerande möbler och dylikt ska inte bytas
ut eller målas om för att uppfylla gestaltningsprogrammets mål.
Gestaltningsprogrammet ska däremot följas i samband med nya
inköp, underhåll, ny- och ombyggnad.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?
En miljökonsekvensbeskrivning innehåller en redogörelse av vilken
miljöpåverkan en planerad förändring eller aktivitet förväntas få.
Syftet är att tidigt i planprocessen integrera miljöaspekter så att en
hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningar regleras i
6 kap. miljöbalken och ska tillämpas då en åtgärd eller verksamhet
förväntas medföra en betydande miljöpåverkan. Översiktsplaner och
fördjupningar av översiktsplaner förväntas alltid medföra betydande
miljöpåverkan och ska således alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. I översiktsplaner eller fördjupningar av översiktsplaner
görs miljöbedömningen på en övergripande nivå, vilket innebär att
åtgärderna som föreslås har en relativt låg detaljeringsgrad och kan i
vissa fall därför bedömas bättre i samband med detaljplanering, tillståndsprövning eller bygglovsgivning.

Fysiska åtgärder bostäder:
•
•
•

Miljökonsekvensbeskrivningen är en separat process enligt miljöbalken och den ska göras tillgänglig till berörda myndigheter och allmänheten vid ett samråd på samma sätt som planförslaget.

•

Sammanfattning av planens innehåll och syfte

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syftet med planen är att skapa en bild över hur tätorten Åseda kan
utvecklas mot ett attraktivt samhälle. Den ska underlätta framtida
övervägningar mellan olika intressen och vara ett stöd i kommande
detaljplanering. Planen syftar även till att visa på de utvecklingsmöjligheter som finns och ge en gemensam bild av Åsedas framtid.
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Planen är uppdelad i fem fokusområden som benämns enligt följande: tillvarata och utveckla infrastrukturen, stärk grön- och blåstrukturen,
knyt samman gammalt och nytt, näringslivs- och serviceutveckling samt
ett attraktivt boende. Inom dessa fokusområden förekommer förslag
som rör utformningen av ett nytt centrum med tillhörande bostäder,
verksamheter och busshållplats, nya stråk längs natursköna miljöer, hur man på bästa sätt kan bevara kulturellt värdefulla miljöer
samtidigt som tätorten måste utvecklas samt expansionen av en för
samhället mycket viktig och växande industri. Planen ska också ge
förslag till trafiksäkra och hållbara lösningar för bilister, cyklister och
fotgängare.

Nytt flerbostadshus vid järnvägsområdet.
Möjlighet för tomtbebyggelse vid Björkåkraområdet.
Ny bostadsbebyggelse öster om Älghultsvägen och väster om
Södra Esplanaden.
Nya tomter vid Tallvägen.

Fysiska åtgärder övrigt:
Omvandlingen av normalspåret och järnvägsområdet.
Centrumgator - Järnvägsgatan och Olofsgatan.
Infartsgata - Älghultsvägen.
Ny rastplats längs riksväg 23/37.
Ny industrigata mellan Terminalgatan och Hammarvägen.
Gångstig längs Badebodaån.
Upprustning av Aktivitetsparken.
Industriexpansion söder om riksväg 23/37.
Förtätning och expansion av Östra industriområdet.
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Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning

•

Att på ett exakt sätt redogöra för de konsekvenser föreslagna åtgärder
i en fördjupning av översiktsplanen kan tänkas få på miljön är svårt.
Eftersom förslagen i denna plan är av översiktlig karaktär och med låg
detaljeringsgrad blir miljöbedömningen därefter.

•
•
•
•
•
•
•
•

Geografi
Den geografiska avgränsningen innefattar det utpekade planområdet
i planen. Den angränsar i nordväst till de vackra odlingslandskapen
kring Göljhult och Björkåkra. Detta område har också en värdefull
flora och är av riksintresse för naturvård. I söder angränsar planområdet till byn Fröseke som är ett öppet odlingslandskap med spridd
bebyggelse och strövvänliga ängar och hagar. I öster ansluter planområdet till sjöarna Gassjön och Kållen samt ännu ett område av riksintresse för naturvård. I norr består landskapet främst av skogsmark och
denna del är viktig för friluftslivet då det finns tillgång till elljusspår.

Planförslagets påverkan på de nationella miljömålen och miljökvalitetsnormer.
Landskapsbild/naturmiljöer
Kulturmiljö/fornlämningar
Friluftsliv/rekreation/barriärer
Växt- och djurliv
Trafik/buller
Vatten/strandskydd
Luft- och markföroreningar
Klimatfaktorer

Planen innehåller två förslag som beskrivs mer i detalj och som kan
förväntas få en betydande miljöpåverkan. Dessa är centrumbebyggelsen och omvandlingen av järnvägsområdet samt industriexpansionen
på jungfrulig mark söder om riksväg 23/37. Dessa förslag bör ligga till
grund vid en uppföljning av planen och de miljöaspekter som ska
övervakas särskilt är luft- och markföroreningar, trafik/buller och
landskapsbild/naturmiljöer.

Tid

Omvandligen av järnvägsområdet

De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår
från jämförelseåret 2030 då den fördjupade översiktsplanen bedöms
vara genomförd.

I planförslaget läggs stor vikt vid det gamla järnvägsområdet i centrala
Åseda. Det finns outnyttjade ytor med stor potential för byggnation
av främst bostäder. Att utnyttja området för bostadsbebyggelse är en
del av kommunens planer om en befolkningsökning. Tidiga utredningar av området har visat att marken är kraftigt förorenad och i
behov av sanering. Det rör sig om en kemisk påverkan av terrängen
kring banspåret där föroreningen har uppstått på grund av underhåll
av järnvägssyllarna. Den förorening som har påvisats består av arsenik, bly, krom och nickel.

Miljöaspekter
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av den
betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende
på en rad olika miljöaspekter. Mot bakgrund av planens fokusområden och de föreslagna åtgärderna avgränsas miljökonsekvensbeskrivningen till att omfatta följande miljöaspekter:
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Omvandlingen av järnvägsområdet kan således förväntas få betydande miljöpåverkan, men eftersom markföroreningen redan kommit till
kommunens kännedom och saneringsarbetet för tillfället pågår är det
inte sannolikt att det kommer att uppstå någon risk för människors
hälsa och säkerhet. Det betyder tvärtom att åtgärden kan förväntas få
en betydande positiv miljöpåverkan eftersom den innefattar en sanering av förorenad mark. För att försäkra sig om att så är fallet även i
framtiden och dra lärdom av de processer som föregick byggnationen
ska denna åtgärd ligga till grund för en uppföljning av miljökonsekvensbeskrivningen. Den miljöpåverkan som främst ska följas upp är
markföroreningar.
Det nya industriområdet
Uppvidinge kommun har förvärvat mark söder om riksväg 23/37 i
syfte att bygga ett nytt industriområde. Industrin i kommunen har
de senaste åren haft en stark tillväxt och är i dagsläget i behov av
mer mark, och en tillräcklig utbyggnad av befintliga industriområden
bedöms inte vara möjlig.
Området består idag av en blandning av barr- och lövskog och det
befinner sig inte i, eller i anslutning till, något naturområde som avses
i 7 kap. miljöbalken eller ett annat område av särskild betydelse för
miljön. Den föreslagna åtgärden kan däremot förväntas få en betydande miljöpåverkan på landskapsbild/naturmiljö och trafik/buller,
och dessa miljöaspekter ska därför ligga till grund vid en uppföljning.
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Kartan visar den del av kommunens stamfastighet Åseda 12:1 som är tänkt att utgöra
det nya industriområdet.

Alternativ
För att kunna bedöma planförslagets konsekvenser behövs alternativ
att jämföra mot. När det gäller lokaliseringsalternativ har bedömningen gjorts att Åseda samhälle har två möjliga utbyggnadsriktningar, en
i nordlig riktning och en i sydlig. Vad gäller bostadsbebyggelse syftar
planen främst till förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse
i samhället. Åseda är ett litet samhälle och en storskalig bostadsbebyggelse utanför befintlig bebyggelse är varken önskvärd eller nödvändig inom den tidsperiod planen anger. En utbyggnad av industrin
är däremot både önskvärd och nödvändig, men försvåras i öster och
väster av riksintressen för naturvård samt brist på mark.
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En utbyggnad av industrin i nordlig riktning är inte önskvärd med tanke på närheten till bostäder, Emmabodaåsen och vattenverket, samt
eftersom det riskerar att påverka friluftslivet. Bedömningen är således
att det inte är nödvändigt att ta fram fler lokaliseringsalternativ.
Om planen inte genomförs - nollalternativ
Eftersom bedömningen att fler lokaliseringsalternativ inte är nödvändiga har gjorts används nollalternativet som jämförelsealternativ till
planförslaget. Ett nollalternativ beskriver en framtida situation om
den föreslagna fördjupningen av översiktsplanen inte genomförs. Om
planen inte genomförs är det troligt att anta att ingen, eller väldigt
begränsad, bebyggelse uppförs inom planområdet. Pågående markanvändning för bostadsbebyggelse, verksamheter, kommunikation och
industri fortsätter i samma omfattning som idag, med undantag för
en del redan detaljplanerad industriexpansion i Östra industriområdet. Några av verksamheterna i Östra industriområdet är dock i behov
av än större markanspråk, mark som i dagsläget inte finns tillgänglig
i området. Vattenförekomsterna Badebodaån och Emmabodaåsen
hade förblivit opåverkade, alternativt förvärrade eftersom inga skyddsåtgärder hade genomförts.

•
•
•
•

Växt- och djurliv inom planområdet hade inte påverkats av exploatering.
Den utvecklingspotential som finns hos näringslivet och främst
industrin hade inte tagits tillvara på.
Centrala delar av Åseda skulle fortsatt sakna småstadskaraktär
och möjligheten att ta sig fram med cykel eller till fots hade blivit
oförändrad.
Markföroreningar i, eller i närheten av, områden där bostadsbebyggelse planeras hade inte blivit åtgärdade.

Nulägesbeskrivning
För att få en bild av hur de föreslagna åtgärderna förhåller sig i relation till befintliga värden redovisas de båda i relation till varandra i
kartan på nästa sida.

Nollalternativ:
•
•
•
•
•

Syftet med planen, det vill säga att utveckla Åseda och skapa ett
attraktivt samhälle, hade gått förlorat.
Den efterfrågan som finns på hyresrätter hade inte blivit tillgodosedd.
Inga riksintressen påverkas.
Fornlämningar och värdefull kulturmiljö hade inte påverkats av
exploateringar.
Normalspåret och järnvägsområdets barriäreffekt hade kvarstått.
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Naturvårdsprogram

Björkåkra
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Industribebyggelse
Eventuell förtätning
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Bedömning av föreslagna åtgärder
Grön färg betyder positiv påverkan, gul betyder neutral och röd betyder negativ.
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Miljökvalitetsmålen

Giftfri miljö

Riksdagen har på nationell nivå fattat beslut om att införa 16 miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen i Kronobergs län har regionalt anpassat,
preciserat och konkretiserat de nationella miljökvalitetsmålen i ett
regionalt miljömålsdokument, Regionala miljömål i Kronobergs län.
Uppvidinge kommun har i arbetet med denna fördjupning av översiktsplanen tagit utgångspunkt i både länsstyrelsens dokument och
kommunens egna miljömålsdokument, Miljömål i Uppvidinge kommun. Anledningen till att båda dokumenten används som underlag
beror på att kommunens dokument är från 2006, medan länsstyrelsens är från 2013. För beskrivning av de nationella miljökvalitetsmålen
hänvisas till länsstyrelsens dokument eller på www.miljomal.se.

Det finns idag områden i Åseda där risken för förorenad mark bedöms som hög. I planen finns förslag på bostadsbebyggelse, bland
annat vid järnvägsområdet. I och med att ny bostadsbebyggelse uppförs kommer området att saneras och eventuellt förorenad mark att
efterbehandlas, vilket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

De mål som berörs av planens föreslagna åtgärder är följande.
Begränsad klimatpåverkan
En stor del av planen syftar till att minska bilanvändningen i Åseda.
Bland annat föreslås åtgärder på förtätning vid järnvägsområdet.
Centrala gator som Järnvägsgatan och Olofsgatan ska byggas om och
göras mer tillgängliga för cyklister och fotgängare. Dessa åtgärder kan
på sikt bidra till minskade utsläpp av koldioxid och fossila bränslen,
vilket hjälper till att uppfylla miljökvalitetsmålet.
En upprustad och mer attraktiv bussterminal med möjlighet till
exempelvis cykelparkering under tak kan på sikt ge ett ökat resande
med kollektivtrafiken vilket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

En storskalig industriexpansion kan riskera att områden som idag är
giftfria utsätts för miljögifter. En sådan utveckling hade motverkat
miljökvalitetsmålet, men genom att noga utreda verksamheters lämplighet och genom god tillsyn kan framtida föroreningar förhindras.
Levande skogar
En del av de föreslagna åtgärderna i planen behöver ta skogsmark i
anspråk för att kunna genomföras och riskerar således att motverka
miljökvalitetsmålet. Framförallt gäller detta industriexpansionen söder om riksväg 23/37. En sådan åtgärd riskerar att påverka skogsmarkens biologiska mångfald, skyddade växt- och djurarter, natur- och
kulturmiljövärden samt skogens värde för friluftslivet. Största hänsyn
ska tas till dessa värden vid planeringen och genom strategiska placeringar av industrierna kan dessa värden i största möjliga mån skyddas
och bevaras.
Området består idag av en relativt ung skog med en blandning av lövoch barrträd. Enligt ett av målen i Miljömål i Uppvidinge kommun
ska andelen lövskog i kommunen utgöra 10 % av det totala virkesförrådet. Det betyder att hänsyn måste tas framförallt till befintlig
lövskog för att inte motverka miljömålet.
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God bebyggd miljö

Grundvatten av god kvalitet

Flera av de föreslagna åtgärderna i planen syftar bland annat till att
förtäta befintlig bebyggelse i centrala Åseda, skapa säkrare trafikmiljö
för cyklister och fotgängare samt skapa en mer stadsmässig bild av
Åsedas centrum. Miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö har därför
en stor betydelse för planens genomförande.

Åsedas invånare får sitt dricksvatten från grundvattentäkten Emmabodaåsen. En expansion av Östra industriområdet kan påverka
grundvattnets kvalitet, vilket motverkar miljömålet. Den i planen
föreslagna åtgärden att upprätta ett vattenskyddsområde kring delar
av Emmabodaåsen ger dock tydliga riktlinjer kring verksamheters
lämplighet och kan på så sätt bidra till att uppfylla miljömålet.

De föreslagna åtgärderna att bygga ut gång- och cykelvägar på gatorna
Järnvägsgatan, Olofsgatan och Älghultsvägen bidrar till att uppfylla
miljömålet.
Den föreslagna åtgärden att rusta upp bussterminalen och eventuellt
flytta den något österut och söderut samt göra den mer tillgänglig för
bland annat cyklister bidrar till att uppfylla miljömålet.
I planförslaget framgår det att kulturellt och historiskt värdefulla
byggnader kopplade till järnvägen ska bevaras och att all ny bebyggelse ska ta hänsyn till kringliggande värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer. Detta bidrar till att uppfylla miljömålet.
De planerade grönstråken mellan befintliga natur- och grönområden
samt längs Badebodaån bidrar till att uppfylla miljömålet.
Ett av syftena med byggnationen kring järnvägsområdet är att skapa
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och service, vilket bidrar
till att uppfylla miljömålet.
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Miljökvalitetsnormer
Det finns miljökvalitetsnormer för kvaliteten på mark, vatten, luft
eller miljön i övrigt. I planen är det främst miljökvalitetsnormer för
vatten som kan komma att påverkas. Inom planområdet finns det två
vattenförekomster med angivna miljökvalitetsnormer. Dels ytvattenförekomsten Badebodaån som rinner genom Åseda, dels grundvattentäkten Emmabodaåsen där delar av vattenförekomsten ligger
under Åseda tätort.
Badebodaån har en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
status. Planen har tagit hänsyn till detta och det finns ett förslag på
att inrätta en ekologisk kantzon längs lämpliga sträckor av ån. Eventuella markföroreningar som påverkar vattnets kvalitet kommer vid ny
bebyggelse att åtgärdas. Planen bedöms därför inte motverka till att
miljökvalitetsnormen uppfylls.
Emmabodaåsen har en god kvantitativ status och en otillfredsställande kemisk status. Planen har tagit hänsyn till detta och det finns ett
förslag på att kommunen ska förklara vissa delar Emmabodaåsen som
ett vattenskyddsområde.
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Utredningar om skyddsområdets omfattning och verksamheters
lämplighet kommer att krävas. Eventuella markföroreningar som
påverkar vattnets kvalitet kommer vid ny bebyggelse att åtgärdas.
Planen bedöms därför inte motverka till att miljökvalitetsnormen
uppfylls.

Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen
Planens huvudsakliga syfte är att stärka Uppvidinge kommuns största ort Åseda och skapa ett attraktivt samhälle med en gemensam
framtidsvision. Det främsta syftet med planens föreslagna åtgärder är
att förtäta de centrala delarna av Åseda med ny blandad bebyggelse,
samt ge ortens starkt gående industri möjlighet att expandera.
Miljöbedömningen är av översiktlig karaktär och ytterligare utredningar och bedömningar kan komma att behövas i vissa av de föreslagna åtgärderna. Miljöaspekter som kan komma att påverkas mer än
andra är luft- och markföroreningar, trafik/buller och landskapsbild/
naturmiljöer. De åtgärder som bedöms viktiga att följa upp och övervaka är omvandlingen av järnvägsområdet och det nya industriområdet söder om riksväg 23/37.
Bedömningen har gjorts att inga ytterligare lokaliseringsalternativ är
nödvändiga och nollalternativet används därför som jämförelsealternativ till planförslaget.
Miljöaspekter i övrigt som kan förväntas bli påverkade av de föreslagna åtgärderna är landskapsbild/naturmiljöer, kulturmiljö/fornlämningar, friluftsliv/rekreation/barriärer, växt- och djurliv, vatten/strandskydd, trafik/buller, luft- och markföroreningar och klimatfaktorer.

Planen berör och ämnar därför ta hänsyn till följande nationella
miljökvalitetsmål: begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, levande
skogar, god bebyggd miljö och grundvatten av god kvalitet. Vad gäller
miljökvalitetsnormer har bedömningen gjorts att det främst är miljökvalitetsnormer för vatten som kan komma att påverkas av planförslaget. Nödvändiga åtgärder är integrerade i planförslaget och ska ges
företräde vid planläggning. Planen bedöms därför inte motverka till
att miljökvalitetsnormerna för vatten uppfylls.
Förslag på åtgärder
Här ges en sammanfattning och konkretisering av de förslag på åtgärder som redogjorts för att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan. Detta är åtgärder som särskilt ska beaktas i
kommande detaljplaner.
•
•
•
•
•
•

Planering av bebyggelse i områden där det är risk för markföroreningar ska alltid föregås av en utredning och en eventuell efterbehandling av marken.
Vid planering i kulturellt värdefull miljö ska hänsyn tas till kringliggande byggnader och bebyggelsemiljö.
Vid förtätning av befintlig industrimark ska tillgänglighet och genomsläpplighet prioriteras för att motverka barriäreffekter.
Vid planering av centrala gator ska cyklister och fotgängare prioriteras. Framkomligheten för bilister ska dock inte få en betydande
negativ påverkan.
Ny bebyggelse eller åtgärder som sker i anslutning till fornåkrar
ska ha tillstånd för intrång och hänsyn ska tas.
När skogsmark tas i anspråk ska konskvenserna för växt- och djurlivet, den biologiska mångfalden och friluftslivet minimeras.
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Tillvarata och utveckla infrastrukturen
Kollektivtrafik

Gator, infarter och vägar

En attraktiv knytpunkt för busstrafiken med service och väntsal,
pendlarparkeringar, cykelparkeringar, laddstolpar för eldrivna bilar
och cyklar innebär att fler kommer att välja bussen framför egen bil,
därigenom kommer infrastrukturens påverkan på miljön att minska.
Även ekonomiskt och socialt blir det positiva konsekvenser genom
att fler människor kan mötas vid bussterminalen. Att få bort busstrafiken från Järnvägsgatan och över viadukten, innebär mindre risk
för kollisioner och säkrare transporter för andra fordon i samhället.
En ny bussgata i normalspårets sträckning från Södra Esplanaden till
gymnasieskolan ger möjlighet att ordna en hållplats vid skolan. De
negativa konsekvenserna kan bli ökad trafik på Floragatan. En osäkerhetsfaktor är kraven på tillräcklig plats i viadukten för både bussgata
och GC väg.

Att förbättra och försköna Olofsgatan och Järnvägsgatan med trädplanteringar, tydliga parkeringar, erbjuda laddstolpar för elbilar och
elcyklar gör dessa till mer av stadsgator och trivsammare miljö för
handel och som mötesplatser. Trafiksäkerheten ökar och ger tryggare
miljö för gående och cyklister. Genom att minska hastigheten till 40
km/h på vissa bostadsgator fås både säkrare och hälsosammare miljö
med mindre utsläpp. Genom trädplantering på industrigatorna ökar
den biologiska mångfalden. GC-vägar separeras från gatorna och ger
trafiksäkrare miljö.

Alternativet att behålla bussterminalen på samma plats med upprustning innebär också en förbättrad och attraktiv knutpunkt. Båda
järnvägsspåren rivs upp i centrum och västerut blir de gamla spåren
GC väg till Gymnasieskolan och österut GC väg till industriområdet
när normalspåret rivs upp. Det innebär att fler som arbetar där kan
ta cykeln till jobbet. De negativa konsekvenserna av denna lösning
är att det blir fortsatt busstrafik över viadukten och på Järnvägsgatan
tillsammans med biltrafiken. Det blir fortsatt en trafiksäkerhetsrisk
att buss och bil måste mötas på viadukten.
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I båda alternativen måste normalspåret rivas upp och marken undersökas för ev. föroreningar innan anläggning av GC- och alternativ
bussväg sker under viadukten. Smalspåret från dess perrong blir dock
kvar österut för turisttrafik till Virserum och Hultsfred.

Med en tydlig infart till Åseda från riksväg 23/37 genom Älghultsvägen
ska trafikanter ledas att välja denna infart i stället för den västra. Infarten byggs om och blir trafiksäkrare än idag. Därigenom kan trafiken från västra infarten via Kexagatan minska och även trafiken över
Järnvägsviadukten, i det fall bussterminalen blir kvar i samma läge.
Med den nya infartsvägens gestaltning marknadsförs en attraktiv och
välkomnande entré till Åseda.
Gång- och cykelvägnätet
Genom ett utbyggt och attraktivt gång- och cykelvägnät kommer fler
att lämna bilen och i stället välja t ex cykel för kortare transporter till
centrum. Minskad biltrafik ger mindre utsläpp till miljön. Gestaltning
av GC-vägarna med nya träd och gröna stråk ökar den biologiska
mångfalden. Rörelse och promenader stimuleras vilket får positiva
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konsekvenser för hälsan. Västra industriområdet kan lättare knytas
an till centrum och stimulerar att ta cykeln till arbetet. Genom nya
cykelvägar i järnvägsspårens sträckning kan också östra och västra
industriområdena bättre knytas samman.

som exempelvis en trädkantad gata kan utgöra.

Stärk grön- och blåstrukturen

Knyt samman gammalt och nytt

Badebodaån, som rinner genom hela Åseda, har tidvis ett ojämnt
vattenflöde, och möjligheterna att utjämna detta måste undersökas
för att förhindra ev. översvämningar centralt, t ex vid Kyrkparken.
Ett gångstråk utmed Badebodaån innebär att man måste korsa vissa
trafikerade gator, främst Olofsgatan, men också Östra Kyrkogatan
och Östra Esplanaden. Det kan innebära risker om inte passagerna är
trafiksäkra.

Järnvägsområdet får en upprustad och delvis ny användning genom
en utvecklad aktivitetspark, centralt belägna bostäder, upprustad eller
ny bussterminal, nya torg och mötesplatser. Därmed försvinner den
förfulande barriär som järnvägsområdet idag innebär. Genom att Kexholms bebyggelse får nya passager över de upprivna järnvägsspåren,
kan denna äldre del av samhället knytas bättre till centrum och bebyggelsen i norr. De många vackra, kulturhistoriskt värdefulla husen i
Kexholmsområdet har identifierats och uppmärksammats på ett sätt
som rent allmänt kan öka attraktiviteten för boende och inflyttning
till Åseda.

Genom de gröna stråken förbinds också de befintliga parkerna
Brunnsparken och Folkparken, samt omgivande tätortsnära natur vid
t ex Södra Gärde, Fröseke och Göljehult. Användning av bil för att nå
t ex motionsspåren minskar.
En ny central park - Järnvägsparken - i östra delen av Järnvägsområdet blir en attraktiv mötesplats för både unga och gamla nära centrum
och bussterminal. De redan befintliga grönytorna i samhället kommer
att utnyttjas mer när de knyts samman genom gröna stråk för gång eller cykel. Det blir tydligt att man kan röra sig i hela samhället, mellan
centrum, skola, arbetsplatser och omgivande natur. Konsekvenserna
är positiva inte bara för hälsan med möjlighet till mer motion och rörelse, utan också för att stärka den sociala sammanhållningen genom
att det finns fler attraktiva och trygga mötesplatser. Grönytor är livsviktiga för att bevara den biologiska mångfalden. Genom att bevara
alla uppvuxna träd i samhället behåller man de spridningskorridorer

I samhället får ingen boende mer än 500 meter till ett grönområde
vilket innebär ungefär 5 minuters promenad.

Den historiska eran i Åseda, då järnvägen kom till byn och satte sin
prägel, kan fortfarande utläsas i stadsbilden. Banvallarnas läge finns
kvar i nya gång-och cykelvägar och även i en ny bussgata. Järnvägsepoken kan också utläsas i området genom att speciella historiska
element har bevarats.
Sillakrökstorget, vid korsningen Olofsgatan och Järnvägsgatan, kommer att bli en än mer självklar mötesplats för Åsedaborna.
Många rent fysiska och geografiska åtgärder och förbättringar i Åseda
samhälle gör att det redan aktiva föreningslivet får ännu bättre förutsättningar för att locka till evenemang och aktiviteter. Föreningarna
blir intressanta även för utövare som inte bor i Åseda. Detta kan också på sikt stärka ortens identitet och locka nya inflyttare.
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Näringslivs- och serviceutveckling
Industri
Företagsutveckling inom Västra industriområdet är begränsad till ytor
nära befintliga industrier men kan också utökas något mot banvallen
i söder och Badebodaån i norr. Utvecklingen begränsas också av stora
kraftledningar söder om Kexagatan samt ett större fornlämningsområde. Eftersom transporterna till Västra industriområdet måste
ske delvis på befintliga bostadsgator som Floragatan, och eftersom
gymnasieskolan ligger intill måste eventuella miljöstörande faktorer
noga klarläggas och förhindras. Om inte negativa konsekvenser ska bli
alltför omfattande för boende och skolelever innebär detta att endast
en begränsad utbyggnad av industrierna här kan ske.
Inom Östra industriområdet finns redan en del planlagd mark för
industriutveckling men denna räcker inte till för någon större expansion. Mark måste därför förvärvas i områden söder om riksväg 23/37.
Här finns stora obebyggda ytor som mestadels består av uppvuxen
barrskog utan några hittills dokumenterade naturvärden. Avstånd till
bebyggelse är också förhållandevis stort varför konsekvenser för natur
och människor inte bör bli omfattande. Konsekvenserna blir dock att
ny trafiklösning måste byggas som inte påverkar riksväg 23/37 negativt. Huruvida trafikmatning ska ske via Älghultsvägen eller riksväg
23/37 måste utredas ytterligare vid detaljplanering. Om användningen
av bil ska minska måste dessa industriområden gå att nås med gång
och cykel. Befintlig GC-passage under väg 23/37 kan därför behöva
förbättras och förlängas så den går under eller över Älghultsvägen. Alternativt kan en ny gång- och cykelväg anläggas som går under riksväg
23/37 i anslutning till Hammarvägen. En sådan lösning måste studeras
närmare vid planläggning av området. Det positiva med en industriex-
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pansion söder om riksväg 23/37 är att samhället bättre kan marknadsföras och synliggöras samt locka fler etableringar, nya invånare så att
tätorten på sikt kan växa.
Serviceutveckling, tillgänglighet och marknadsföring
I Åseda tätort ska det vara attraktivt och lätt att röra sig samt tryggt
att vistas. Ett vackrare och grönare centrum med lättillgängliga
parkeringsplatser, trevliga mötesplatser och cykelparkeringar under
tak blir draghjälp till handeln och besök på caféer och restauranger.
Andra faktorer, som inte är påverkbara genom fysisk planering, som t
ex bemötande, tillgänglighet och annorlunda utbud bidrar också till
att locka till fler besök både från Åsedabor och andra orter. När alla
lokaler i centrum är fyllda ökar känslan av rörelse och liv.
När busstrafik och biltrafik kan separeras och minska på de mest
frekventa handels- och servicegatorna – Järnvägsgatan och Olofsgatan
- kan de osäkra förhållandena för cyklister och fotgängare minska. I
ett samhälle som Åseda, med stor landsbygd runt omkring, kan man
dock aldrig helt planera för bilfrihet på affärsgatorna, i synnerhet
eftersom kollektiva färdmedel inte når ut till alla byar i kommunen.
Genom översiktsplanens förslag på förbättringar i centrum blir det
tydligare hur gaturummen disponeras för olika trafikslag.

Ett attraktivt boende
Att erbjuda planlagda och färdiga hustomter för villabyggande i attraktiva lägen som Björkåkraområdet är positivt såtillvida att det kan
locka nya inflyttare som inte behöver vänta på detaljplanering för att
kunna bygga. Åseda har många inpendlare och genom marknadsföring av sådana tomter ökar möjligheterna för att få fler pendlare att
permanent flytta till Åseda. Att behålla och på sikt öka den nuvarande
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befolkningen i både Åseda och Uppvidinge kommun är ett viktigt steg
för att nå en socialt hållbar utveckling. En ökad befolkning leder sannolikt till ett ökat socialt kapital, där ett nytillskott av människor kan
bidra med kreativitet, ökad arbetskraft och sociala interaktioner.
Flerbostadshus i centrum utmed Järnvägsgatan är prioriterat och
påverkar flyttkedjorna på så sätt att befintliga villor blir tillgängliga
för köp och råmark behöver inte tas i anspråk. Centrumnära flerbostadshus påverkar ”stadslivet” genom att det blir mer liv och rörelse i
centrum. Förtätningar i befintlig bebyggelse är positivt. Annars skulle
den tätortsnära naturen behöva tas i anspråk och förlora ett viktigt
syfte för rekreation, motion och hälsa. Flerbostadshus i centrum gör
också att centrum inte blir tyst och dött efter affärernas stängningsdags, vilket i sin tur ökar tryggheten och säkerheten under dygnets
mörka timmar.
Till ett attraktivt boende hör också den kringservice som t ex barnfamiljer efterfrågar, bra förskolor och skolor och möjligheter för fritidsaktiviteter. Översiktsplanens strategier tar också upp dessa frågor
som att stödja föreningslivet och skapa fler mötesplatser.
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Inledning
I inledningsavsnitten redogörs för vad en översiktsplan är och hur
processen ser ut fram till dess antagande av Kommunfullmäktige.
Här beskrivs också de medborgardialoger som hållits och vilka tidigare arbeten som ligger till grund för översiktsplanen.
I avsnitt 4 anges kommunens vision för Åseda 2030. Därefter utvecklas visionen i ett antal strategier för att nå visionen och då under respektive sakområde, vilka också sammanfattas i det följande.
I översiktsplanen pekas på möjligheter och förutsättningar för utveckling och tillväxt men också på brister som bör åtgärdas för att
nå visionen 2030.
De väsentliga frågorna handlar om järnvägsområdets omvandling
och förtydligande av infrastrukturen i samhället, finna mer platser
och mark där industrin kan utvecklas och där bostäder av olika slag
kan byggas, förtydliga grön och blåstrukturen och samtidigt försöka
knyta samman gammalt och nytt vid alla kommande förändringar.
Tillvarata och utveckla infrastrukturen
Planförslaget redovisar två alternativ till lösning av busstrafiken.
Vid samrådet om planförslaget ges förhoppningsvis mer synpunkter och underlag för vilket alternativ som ska arbetas vidare på. I
ena alternativet blir bussterminalen kvar i samma läge och en GC
väg anordnas i smalspårets och normalspårets sträckning under
viadukten och bort till Gymnasieskolan. Busstrafiken blir kvar över
viadukten.
I andra alternativet skapas också en GC väg men också en ny bussgata under viadukten och till Gymnasieskolan. Bussterminalen får
ett nytt läge närmare Hälsans hus och busstrafiken över viadukten
försvinner.

Kollektivtrafiken ska ha en central och välkomnande knutpunkt
i bussterminalen som utvecklas med service, olika slag av parkeringar och torgyta med sittplatser.
Huvudinfart till Åseda från rv 23/37 ska gå via Älghultsvägen, som
breddas och får möjlighet till trädplantering och gång- och cykelbanor.
Olofsgatan och Järnvägsgatan blir Åsedas huvudgator och finrum,
där det blir tydligare var olika trafikslag rör sig och parkerar; bilar,
cyklister, fotgängare eller flanörer.
Nya eller förbättrade gång- och cykelvägar ska göra det enklare
och trafiksäkrare att nå centrum, arbetsplatser samt motions-och
rekreationsområden. Cykelvägar ska också anläggas utmed Västra
vägen och Östra vägen samt utmed Södra Esplanaden.
Barriären mellan Kexholmsområdet och centrumområdet kan
överbryggas t.ex. genom hiss och trappor i sluttningen på Kexholmssidan.
Stärk grön-och blåstrukturen
Badebodaån skall vara det attraktiva blå stråket genom samhället,
vars huvudpunkt är Kyrkparken. Denna ska fortsatt rustas upp.
Inom järnvägsområdet kan skapas en ny central aktivitetspark,
- Järnvägsparken- där det redan idag finns ytor för t ex minigolf
och boule.
Befintlig grönstruktur, dels i de tätortsnära parkerna, t ex Brunnsparken, Folkets park m fl, och dels i den omgivande naturen är en
stor potential och gör att ingen har mer än 5 minuters promenad
till ett grönt område. Även mindre grönytor, t ex äldre träd och
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alleer ska bevaras och är viktiga som spridningskorridorer och för
att gynna den biologiska mångfalden.

i centrum och nybebyggelse planläggas för flexibla användningar
som bostäder, kontor och handel.

Badplatsen och campingen vid Björkåkragölen ska ges möjlighet
för utveckling.

Åseda ska fortsatt vara en fullserviceort med butiker, cafeer och
restauranger. Det ska vara lätt och enkelt att handla i Åseda,
vilket bygger på att tillgängligheten är optimal. Olofsgatan och
Järnvägsgatans attraktivitet förbättras genom att tydligt separera
ytor för bilar, parkering samt gång och cykel, kombinerat med nya
trädplanteringar.

Knyt samman gammalt och nytt
Då samhället idag kan kännas uppdelat i två områden, norr och
söder om järnvägsområdet är syftet att denna höjd- och spårbarriär ska byggas bort genom tillgängligare passage. Samtidigt ska
man i stadsbilden fortsatt kunna utläsa historien i landskapet
genom att bevara element och detaljer från järnvägsepokens era.
För att knyta samman de båda delarna av samhället behövs därför
attraktiva mötesplatser - parker, knutpunkter, torg och ytor för
olika evenemang- samt nya bostäder inom området. Liv och rörelse skapas då det blir möjligt att lätt förflytta sig mellan ”gamla” och ”nya” Åseda.
Värdefulla karaktärsbyggander i samhället som helhet liksom
inom Kexholmsområdet ska uppmärksammas. Att tydligt lyfta
fram kulturmiljövärdena i samhället är ett sätt att peka på ortens
själ och identitet. Därför bör allmänna råd och tips tas fram för
hur man tar tillvara sin kulturhistoriska bebyggelse. Att se över
och förnya äldre detaljplaner kan vara ytterligare ett steg i att underlätta för nybyggnationer i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Näringslivs- och serviceutveckling
Den fysiska planeringens uppgift för att gynna näringslivets utveckling är att skapa och erbjuda markområden för industrins nyetablering och så att befintliga industrier kan expandera. Markförvärv och planläggning ska därför prioriteras och i synnerhet mer
mark söder om rv 23/37. Handel och service ska kunna etableras
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Kommunens näringslivsutvecklare ska samverka med företagen
och hjälpa till att hitta lösningar till deras önskemål.
Samverkan för att locka till sig företag ska ske i regionala och lokala kluster och nätverk . Genom sådan samverkan synliggörs och
marknadsförs kommunens resurser för näringslivsutveckling.
Linneuniversitetets roll som motor ska tas tillvara även i Åseda
och deltagande i olika projekt ska stimuleras för att knyta till sig
aktuell och ny kunskap och forskning.
Ett attraktivt boende
För att marknadsföra Åseda som en attraktiv bostadsort behövs
såväl färdiga tomter till försäljning som flerbostadslägenheter
med olika upplåtelseformer. Gemensamt för såväl villor som
lägenheter är att platsen ska vara attraktiv, gärna med natursköna
omgivningar och gångavstånd till service, vård, skolor.
Idag finns inom Björkåkraområdet en detaljplan med villatomter
klar för genomförande. Området vid Tallvägen ska också planläggas för bostäder.
Göljehult och Fröseke pekas ut som två attraktiva områden för
bostäder/villor även om det inte finns kommunägd mark där.
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Kommunen är positiv till enskilda avstyckningar då boende här
kan skapa en känsla av att bo på landet men ändå nära samhället
med all sin service.
Inom järnvägsområdet pågår planläggning för nya flerbostadshus.
Husen ska vara max 4 våningar. Vid Ordenshuset på höjden kan
både flerbostadshus och radhus/parhus byggas.
Enplansbyggnader på Olofsgatan och Järnvägsgatan tillåts bygga på en våning för att förtäta centrum och skapa fler attraktiva
lägen för bostäder och kontor.
Gestaltning
Gestaltningsprogrammet omfattar råd och riktlinjer för att skapa
ordning och sammanhållning i samhällets gaturum, offentliga
mötesplatser och bebyggelse. Råd ges för
•
•
•
•
•
•
•

färgval, gärna ”Åsedagult”
golv/ markbeläggning, mer gatsten, mindre asfalt
belysning och ljussättning, svart/svartgrå armatur, max 8
meter
grönska, mer träd
möbler såsom bänkar, papperskorgar, anslagstavlor, cykelställ, enhetliga färger, gråsvart nyans
skyltar på fasader eller allmän platsmark, anpassning till
fasadens arkitektur
uteserveringar, lätta, luftiga och helst i trä och metall

Konsekvenser
Avsnittet om konsekvenser pekar på vad som händer när fördjupade översiktsplanens förslag ska genomföras. Eftersom de flesta
förslagen avser att göra samhälle och miljö bättre i olika avseenden, förväntas konsekvenserna i regel bli positiva. På grund av
att inte ens fördjupad översiktsplan inte går på djupet i detaljer
måste de förväntade konsekvenserna bedömas med hänsyn
härtill. Alla förväntade konsekvenser, både positiva och negativa,
kan inte alltid förutspås. I den fortsatta detaljplaneringen däremot förväntas konsekvenserna bli mera utförligt utredda. Det s k
nollalternativet beskriver kortfattat vad som händer när utveckligen fortgår ”som vanligt” och inget av alla förslagen genomförs.
Eftersom Konsekvensavsnittet till sin karaktär är sammanfattande
görs ingen särskild sammanfattning av detta.
För sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen hänvisas
till sammanfattningen på sida 81.

Gestaltningsprogrammets råd och riktlinjer ska följas i samband
med nya inköp, underhåll samt ny och ombyggnad.
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MILJÖBEDOMNING OCH
MILJÖKONSKEKVENSBESKRVINING
AV FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSEDA SAMHÄLLE
UPPVIDINGE KOMMUN, 2017-08-28

																		Foto: Marie Stübner
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Miljökonsekvensbeskrivning
Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?
En miljökonsekvensbeskrivning innehåller en redogörelse av vilken miljöpåverkan en planerad förändring eller aktivitet förväntas
få. Syftet är att tidigt i planprocessen integrera miljöaspekter så
att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningar
regleras i 6 kap. miljöbalken och ska tillämpas då en åtgärd eller
verksamhet förväntas medföra en betydande miljöpåverkan.
Översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner förväntas
alltid medföra betydande miljöpåverkan och ska således alltid
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. I översiktsplaner eller
fördjupningar av översiktsplaner görs miljöbedömningen på en
övergripande nivå, vilket innebär att åtgärderna som föreslås har
en relativt låg detaljeringsgrad och kan i vissa fall därför bedömas
bättre i samband med detaljplanering, tillståndsprövning eller
bygglovsgivning.
Miljökonsekvensbeskrivningen är en separat process enligt miljöbalken och den ska göras tillgänglig till berörda myndigheter och
allmänheten vid ett samråd på samma sätt som planförslaget.
Sammanfattning av planens innehåll och syfte
Syftet med planen är att skapa en bild över hur tätorten Åseda
kan utvecklas mot ett attraktivt samhälle. Den ska underlätta
framtida övervägningar mellan olika intressen och vara ett stöd i
kommande detaljplanering. Planen syftar även till att visa på de
utvecklingsmöjligheter som finns och ge en gemensam bild av
Åsedas framtid.

Planen är uppdelad i fem fokusområden som benämns enligt
följande: tillvarata och utveckla infrastrukturen, stärk grön- och
blåstrukturen, knyt samman gammalt och nytt, näringslivs- och serviceutveckling samt ett attraktivt boende. Inom dessa fokusområden
förekommer förslag som rör utformningen av ett nytt centrum
med tillhörande bostäder, verksamheter och busshållplats, nya
stråk längs natursköna miljöer, hur man på bästa sätt kan bevara
kulturellt värdefulla miljöer samtidigt som tätorten måste utvecklas samt expansionen av en för samhället mycket viktig och
växande industri. Planen ska också ge förslag till trafiksäkra och
hållbara lösningar för bilister, cyklister och fotgängare.
Fysiska åtgärder bostäder:
•
•
•
•

Nytt flerbostadshus vid järnvägsområdet.
Möjlighet för tomtbebyggelse vid Björkåkraområdet.
Ny bostadsbebyggelse öster om Älghultsvägen och väster om
Södra Esplanaden.
Nya tomter vid Tallvägen.

Fysiska åtgärder övrigt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omvandlingen av normalspåret och järnvägsområdet.
Centrumgator - Järnvägsgatan och Olofsgatan.
Infartsgata - Älghultsvägen.
Ny rastplats längs riksväg 23/37.
Ny industrigata mellan Terminalgatan och Hammarvägen.
Gångstig längs Badebodaån.
Upprustning av Aktivitetsparken.
Industriexpansion söder om riksväg 23/37.
Förtätning och expansion av Östra industriområdet.
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Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning

•

Att på ett exakt sätt redogöra för de konsekvenser föreslagna åtgärder i en fördjupning av översiktsplanen kan tänkas få på miljön
är svårt. Eftersom förslagen i denna plan är av översiktlig karaktär
och med låg detaljeringsgrad blir miljöbedömningen därefter.

•
•
•
•
•
•
•
•

Geografi
Den geografiska avgränsningen innefattar det utpekade planområdet i planen. Den angränsar i nordväst till de vackra odlingslandskapen kring Göljhult och Björkåkra. Detta område har
också en värdefull flora och är av riksintresse för naturvård. I
söder angränsar planområdet till byn Fröseke som är ett öppet
odlingslandskap med spridd bebyggelse och strövvänliga ängar
och hagar. I öster ansluter planområdet till sjöarna Gassjön och
Kållen samt ännu ett område av riksintresse för naturvård. I norr
består landskapet främst av skogsmark och denna del är viktig för
friluftslivet då det finns tillgång till elljusspår.
Tid
De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår
från jämförelseåret 2030 då den fördjupade översiktsplanen bedöms vara genomförd.
Miljöaspekter
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av
den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med
avseende på en rad olika miljöaspekter. Mot bakgrund av planens
fokusområden och de föreslagna åtgärderna avgränsas miljökonsekvensbeskrivningen till att omfatta följande miljöaspekter:

Planförslagets påverkan på de nationella miljömålen och miljökvalitetsnormer.
Landskapsbild/naturmiljöer
Kulturmiljö/fornlämningar
Friluftsliv/rekreation/barriärer
Växt- och djurliv
Trafik/buller
Vatten/strandskydd
Luft- och markföroreningar
Klimatfaktorer

Planen innehåller två förslag som beskrivs mer i detalj och som
kan förväntas få en betydande miljöpåverkan. Dessa är centrumbebyggelsen och omvandlingen av järnvägsområdet samt industriexpansionen på jungfrulig mark söder om riksväg 23/37. Dessa
förslag bör ligga till grund vid en uppföljning av planen och de
miljöaspekter som ska övervakas särskilt är luft- och markföroreningar, trafik/buller och landskapsbild/naturmiljöer.
Omvandligen av järnvägsområdet
I planförslaget läggs stor vikt vid det gamla järnvägsområdet i
centrala Åseda. Det finns outnyttjade ytor med stor potential för
byggnation av främst bostäder. Att utnyttja området för bostadsbebyggelse är en del av kommunens planer om en befolkningsökning. Tidiga utredningar av området har visat att marken är
kraftigt förorenad och i behov av sanering. Det rör sig om en
kemisk påverkan av terrängen kring banspåret där föroreningen
har uppstått på grund av underhåll av järnvägssyllarna. Den förorening som har påvisats består av arsenik, bly, krom och nickel.
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Omvandlingen av järnvägsområdet kan således förväntas få betydande miljöpåverkan, men eftersom markföroreningen redan
kommit till kommunens kännedom och saneringsarbetet för tillfället pågår är det inte sannolikt att det kommer att uppstå någon
risk för människors hälsa och säkerhet. Det betyder tvärtom att
åtgärden kan förväntas få en betydande positiv miljöpåverkan eftersom den innefattar en sanering av förorenad mark. För att försäkra sig om att så är fallet även i framtiden och dra lärdom av de
processer som föregick byggnationen ska denna åtgärd ligga till
grund för en uppföljning av miljökonsekvensbeskrivningen. Den
miljöpåverkan som främst ska följas upp är markföroreningar.
Det nya industriområdet
Uppvidinge kommun har förvärvat mark söder om riksväg 23/37 i
syfte att bygga ett nytt industriområde. Industrin i kommunen har
de senaste åren haft en stark tillväxt och är i dagsläget i behov av
mer mark, och en tillräcklig utbyggnad av befintliga industriområden bedöms inte vara möjlig.
Området består idag av en blandning av barr- och lövskog och det
befinner sig inte i, eller i anslutning till, något naturområde som
avses i 7 kap. miljöbalken eller ett annat område av särskild betydelse för miljön. Den föreslagna åtgärden kan däremot förväntas
få en betydande miljöpåverkan på landskapsbild/naturmiljö och
trafik/buller, och dessa miljöaspekter ska därför ligga till grund
vid en uppföljning.

Kartan visar den del av kommunens stamfastighet Åseda 12:1 som är tänkt att
utgöra det nya industriområdet.

Alternativ
För att kunna bedöma planförslagets konsekvenser behövs
alternativ att jämföra mot. När det gäller lokaliseringsalternativ har bedömningen gjorts att Åseda samhälle har två möjliga
utbyggnadsriktningar, en i nordlig riktning och en i sydlig. Vad
gäller bostadsbebyggelse syftar planen främst till förtätning och
komplettering av befintlig bebyggelse i samhället. Åseda är ett
litet samhälle och en storskalig bostadsbebyggelse utanför befintlig bebyggelse är varken önskvärd eller nödvändig inom den
tidsperiod planen anger. En utbyggnad av industrin är däremot
både önskvärd och nödvändig, men försvåras i öster och väster av
riksintressen för naturvård samt brist på mark.
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En utbyggnad av industrin i nordlig riktning är inte önskvärd med
tanke på närheten till bostäder, Emmabodaåsen och vattenverket,
samt eftersom det riskerar att påverka friluftslivet. Bedömningen
är således att det inte är nödvändigt att ta fram fler lokaliseringsalternativ.

•

Om planen inte genomförs - nollalternativ

•

Eftersom bedömningen att fler lokaliseringsalternativ inte är
nödvändiga har gjorts används nollalternativet som jämförelsealternativ till planförslaget. Ett nollalternativ beskriver en framtida
situation om den föreslagna fördjupningen av översiktsplanen
inte genomförs. Om planen inte genomförs är det troligt att
anta att ingen, eller väldigt begränsad, bebyggelse uppförs inom
planområdet. Pågående markanvändning för bostadsbebyggelse,
verksamheter, kommunikation och industri fortsätter i samma
omfattning som idag, med undantag för en del redan detaljplanerad industriexpansion i Östra industriområdet. Några av verksamheterna i Östra industriområdet är dock i behov av än större
markanspråk, mark som i dagsläget inte finns tillgänglig i området. Vattenförekomsterna Badebodaån och Emmabodaåsen hade
förblivit opåverkade, alternativt förvärrade eftersom inga skyddsåtgärder hade genomförts.

•
•

•

Normalspåret och järnvägsområdets barriäreffekt hade kvarstått.
Växt- och djurliv inom planområdet hade inte påverkats av
exploatering.
Den utvecklingspotential som finns hos näringslivet och
främst industrin hade inte tagits tillvara på.
Centrala delar av Åseda skulle fortsatt sakna småstadskaraktär och möjligheten att ta sig fram med cykel eller till fots
hade blivit oförändrad.
Markföroreningar i, eller i närheten av, områden där bostadsbebyggelse planeras hade inte blivit åtgärdade.

Nulägesbeskrivning
För att få en bild av hur de föreslagna åtgärderna förhåller sig i
relation till befintliga värden redovisas de båda i relation till varandra i kartan på nästa sida.

Nollalternativ:
•
•
•
•

Syftet med planen, det vill säga att utveckla Åseda och skapa
ett attraktivt samhälle, hade gått förlorat.
Den efterfrågan som finns på hyresrätter hade inte blivit tillgodosedd.
Inga riksintressen påverkas.
Fornlämningar och värdefull kulturmiljö hade inte påverkats
av exploateringar.
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Bostadsbebyggelse
Industribebyggelse
Eventuell förtätning
Grönområden prioriterade för upprustning
Cykelvägar
Gröna stråk

Bedömning av föreslagna åtgärder
Grön färg betyder positiv påverkan, gul betyder neutral och röd betyder negativ.
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Miljökvalitetsmålen

Giftfri miljö

Riksdagen har på nationell nivå fattat beslut om att införa 16
miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen i Kronobergs län har regionalt
anpassat, preciserat och konkretiserat de nationella miljökvalitetsmålen i ett regionalt miljömålsdokument, Regionala miljömål i Kronobergs län. Uppvidinge kommun har i arbetet med
denna fördjupning av översiktsplanen tagit utgångspunkt i både
länsstyrelsens dokument och kommunens egna miljömålsdokument, Miljömål i Uppvidinge kommun. Anledningen till att båda
dokumenten används som underlag beror på att kommunens
dokument är från 2006, medan länsstyrelsens är från 2013. För
beskrivning av de nationella miljökvalitetsmålen hänvisas till
länsstyrelsens dokument eller på www.miljomal.se.

Det finns idag områden i Åseda där risken för förorenad mark bedöms som hög. I planen finns förslag på bostadsbebyggelse, bland
annat vid järnvägsområdet. I och med att ny bostadsbebyggelse
uppförs kommer området att saneras och eventuellt förorenad
mark att efterbehandlas, vilket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

De mål som berörs av planens föreslagna åtgärder är följande.

Levande skogar

Begränsad klimatpåverkan

En del av de föreslagna åtgärderna i planen behöver ta skogsmark i anspråk för att kunna genomföras och riskerar således att
motverka miljökvalitetsmålet. Framförallt gäller detta industriexpansionen söder om riksväg 23/37. En sådan åtgärd riskerar att
påverka skogsmarkens biologiska mångfald, skyddade växt- och
djurarter, natur- och kulturmiljövärden samt skogens värde för
friluftslivet. Största hänsyn ska tas till dessa värden vid planeringen och genom strategiska placeringar av industrierna kan dessa
värden i största möjliga mån skyddas och bevaras.

En stor del av planen syftar till att minska bilanvändningen i Åseda. Bland annat föreslås åtgärder på förtätning vid järnvägsområdet. Centrala gator som Järnvägsgatan och Olofsgatan ska byggas
om och göras mer tillgängliga för cyklister och fotgängare. Dessa
åtgärder kan på sikt bidra till minskade utsläpp av koldioxid och
fossila bränslen, vilket hjälper till att uppfylla miljökvalitetsmålet.
En upprustad och mer attraktiv bussterminal med möjlighet
till exempelvis cykelparkering under tak kan på sikt ge ett ökat
resande med kollektivtrafiken vilket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

En storskalig industriexpansion kan riskera att områden som idag
är giftfria utsätts för miljögifter. En sådan utveckling hade motverkat miljökvalitetsmålet, men genom att noga utreda verksamheters lämplighet och genom god tillsyn kan framtida föroreningar
förhindras.

Området består idag av en relativt ung skog med en blandning
av löv- och barrträd. Enligt ett av målen i Miljömål i Uppvidinge
kommun ska andelen lövskog i kommunen utgöra 10 % av det
totala virkesförrådet. Det betyder att hänsyn måste tas framförallt
till befintlig lövskog för att inte motverka miljömålet.
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God bebyggd miljö

Grundvatten av god kvalitet

Flera av de föreslagna åtgärderna i planen syftar bland annat till
att förtäta befintlig bebyggelse i centrala Åseda, skapa säkrare trafikmiljö för cyklister och fotgängare samt skapa en mer stadsmässig bild av Åsedas centrum. Miljökvalitetsmålet En god bebyggd
miljö har därför en stor betydelse för planens genomförande.

Åsedas invånare får sitt dricksvatten från grundvattentäkten
Emmabodaåsen. En expansion av Östra industriområdet kan
påverka grundvattnets kvalitet, vilket motverkar miljömålet. Den
i planen föreslagna åtgärden att upprätta ett vattenskyddsområde kring delar av Emmabodaåsen ger dock tydliga riktlinjer kring
verksamheters lämplighet och kan på så sätt bidra till att uppfylla
miljömålet.

De föreslagna åtgärderna att bygga ut gång- och cykelvägar på
gatorna Järnvägsgatan, Olofsgatan och Älghultsvägen bidrar till
att uppfylla miljömålet.
Den föreslagna åtgärden att rusta upp bussterminalen och eventuellt flytta den något österut och söderut samt göra den mer tillgänglig för bland annat cyklister bidrar till att uppfylla miljömålet.
I planförslaget framgår det att kulturellt och historiskt värdefulla
byggnader kopplade till järnvägen ska bevaras och att all ny bebyggelse ska ta hänsyn till kringliggande värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer. Detta bidrar till att uppfylla miljömålet.
De planerade grönstråken mellan befintliga natur- och grönområden samt längs Badebodaån bidrar till att uppfylla miljömålet.
Ett av syftena med byggnationen kring järnvägsområdet är att
skapa ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och service,
vilket bidrar till att uppfylla miljömålet.

Miljökvalitetsnormer
Det finns miljökvalitetsnormer för kvaliteten på mark, vatten, luft
eller miljön i övrigt. I planen är det främst miljökvalitetsnormer
för vatten som kan komma att påverkas. Inom planområdet finns
det två vattenförekomster med angivna miljökvalitetsnormer.
Dels ytvattenförekomsten Badebodaån som rinner genom Åseda,
dels grundvattentäkten Emmabodaåsen där delar av vattenförekomsten ligger under Åseda tätort.
Badebodaån har en måttlig ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status. Planen har tagit hänsyn till detta och det finns ett
förslag på att inrätta en ekologisk kantzon längs lämpliga sträckor
av ån. Eventuella markföroreningar som påverkar vattnets kvalitet
kommer vid ny bebyggelse att åtgärdas. Planen bedöms därför
inte motverka till att miljökvalitetsnormen uppfylls.
Emmabodaåsen har en god kvantitativ status och en otillfredsställande kemisk status. Planen har tagit hänsyn till detta och det
finns ett förslag på att kommunen ska förklara vissa delar Emmabodaåsen som ett vattenskyddsområde.
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Utredningar om skyddsområdets omfattning och verksamheters
lämplighet kommer att krävas. Eventuella markföroreningar som
påverkar vattnets kvalitet kommer vid ny bebyggelse att åtgärdas.
Planen bedöms därför inte motverka till att miljökvalitetsnormen
uppfylls.

Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen
Planens huvudsakliga syfte är att stärka Uppvidinge kommuns
största ort Åseda och skapa ett attraktivt samhälle med en gemensam framtidsvision. Det främsta syftet med planens föreslagna åtgärder är att förtäta de centrala delarna av Åseda med ny
blandad bebyggelse, samt ge ortens starkt gående industri möjlighet att expandera.
Miljöbedömningen är av översiktlig karaktär och ytterligare utredningar och bedömningar kan komma att behövas i vissa av de
föreslagna åtgärderna. Miljöaspekter som kan komma att påverkas mer än andra är luft- och markföroreningar, trafik/buller och
landskapsbild/naturmiljöer. De åtgärder som bedöms viktiga att
följa upp och övervaka är omvandlingen av järnvägsområdet och
det nya industriområdet söder om riksväg 23/37.
Bedömningen har gjorts att inga ytterligare lokaliseringsalternativ
är nödvändiga och nollalternativet används därför som jämförelsealternativ till planförslaget.
Miljöaspekter i övrigt som kan förväntas bli påverkade av de
föreslagna åtgärderna är landskapsbild/naturmiljöer, kulturmiljö/
fornlämningar, friluftsliv/rekreation/barriärer, växt- och djurliv,
vatten/strandskydd, trafik/buller, luft- och markföroreningar och
klimatfaktorer.

Planen berör och ämnar därför ta hänsyn till följande nationella
miljökvalitetsmål: begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, levande
skogar, god bebyggd miljö och grundvatten av god kvalitet. Vad
gäller miljökvalitetsnormer har bedömningen gjorts att det främst
är miljökvalitetsnormer för vatten som kan komma att påverkas
av planförslaget. Nödvändiga åtgärder är integrerade i planförslaget och ska ges företräde vid planläggning. Planen bedöms därför
inte motverka till att miljökvalitetsnormerna för vatten uppfylls.
Förslag på åtgärder
Här ges en sammanfattning och konkretisering av de förslag på
åtgärder som redogjorts för att förebygga, hindra eller motverka
betydande negativ miljöpåverkan. Detta är åtgärder som särskilt
ska beaktas i kommande detaljplaner.
•
•
•
•
•
•

Planering av bebyggelse i områden där det är risk för markföroreningar ska alltid föregås av en utredning och en eventuell
efterbehandling av marken.
Vid planering i kulturellt värdefull miljö ska hänsyn tas till
kringliggande byggnader och bebyggelsemiljö.
Vid förtätning av befintlig industrimark ska tillgänglighet och
genomsläpplighet prioriteras för att motverka barriäreffekter.
Vid planering av centrala gator ska cyklister och fotgängare
prioriteras. Framkomligheten för bilister ska dock inte få en
betydande negativ påverkan.
Ny bebyggelse eller åtgärder som sker i anslutning till fornåkrar ska ha tillstånd för intrång och hänsyn ska tas.
När skogsmark tas i anspråk ska konskvenserna för växt- och
djurlivet, den biologiska mångfalden och friluftslivet minimeras.
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Foto
Flygfoton är tagna av L.G. Foto
Där inget annat anges är bilderna från kommunens arkiv.
Kartdesign:
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1.0 INLEDNING

Vision,

mål

och

strategier

Åseda är Uppvidinge kommuns största ort och fy
del funktionen som centralort. Här ﬁnns service, natursköna områden och bra kommunikationer till större städer och
utveckling krävs en samsyn över mark och v

ller till viss

-

av öv

lanen ska vara vägledande för politiker och tjänstemän vid beslut och satsningar, men den ska äv
erkansmöjligheter med
stöd av planen.
V i sionen är det öv

ergripande målet vi sträv

en fungera

ar efter och till

samman till de prioriterade områden som ﬁnns i den kommunövergripande översiktsplanen. Till varje mål ﬁnns det
arje strateen.

gas.

-

Illustration som visar planförslagets uppbyggnad i sex olika delmål
och hur dessa är uppbyggda och hur de utgör själva planförslaget.

6
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1.0 INLEDNING
Markanvändningskarta
över Åseda
samhälle FÖP
Markanvändningkarta
2017 öv er Åseda samhälle, 2017.
Kartunderlag: Topograﬁska kartan,
Lantmäteriet
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1.0 INLEDNING

ersiktsplanen för Åseda ska göra
öv
mellan
kommunen
och invånarna.
Enligt plan- och bygglagen (PBL
)genska
v
arje kommun
ha
en aktuell öv
ersiktsplan som täcker hela kommunens yta.
Den nu gällande öv
ersiktsplanen för UppvidingePlanprocessen
kommun
antogs 2011-04-26 och v
ann laga kraft 2012-07-26. Öv
ersiktsplanen ger vägledning för beslut om användningen
Bilden nedan visar hur processen ser ut när en öv
av mark- och v
plan tas fram. Utöv
er de tillfällen som invånarn
aras. Utöv
er öv
ersiktsplanen för hela
utv e cklas och bev
kommunen kan kommunen, där det behövs en grundOlsmässan och på dialogmöten ﬁnns det två formella tillligare utredning eller en mer detaljerad planering, göra
fördjupningar av öv
för tätorter. Fördjupad öv
ersiktsplan för Åseda är en sådan
a möjligheter
plan. Den fördjupade öv
da. Utöv
er fördjupningar har kommunen äv
en möjlighet
ersiktsplanen. Tillägg görs för frågor
av allmänt intresse som inte behandlats i den kommunomara vindkraft.

Vad

är

en

fördjupad

Den fördjupade öv
översiktsplan?

Planprocessen för en fördjupad översiktsplan.
8
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1.0INLEDNING

Planens

syfte

Syftet med denna fördjupning av öv

ersiktsplanen för

er hur orten
kan utve
och prioritetsområden kommunen har. P
utreda de frågeställningar som ﬁnns i den kommunövergripande översiktsplanen. P
övervägningar mellan olika intressen och v
kommande detaljplanering genom de olika ställningstaganden som görs. P
lanen ska visa på de utv
ligheter som ﬁnns och ge en gemensam bild av Åsedas
framtid.

lanen ska också

e cklingsmöj-

Utgångspunkter
P lanförslaget bygger på de delar som tidigare tagits fram
i arbetet med öv
ersiktsplaneringen i kommunen 2011
och det utv
e cklingsförslag som då redovisades för Åseda
också underlag, liksom medborgardialogerna beskrivna i
ningar och utgångspunkter för planeringen liknar ortsanalys, dvs där platsen, livsmiljön och ortens förhållande
till omgivningen och omvärlden studeras och analyseras.

rubrikerna ”Åseda idag”.

e mål och strategier under
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2.0 MEDBORGARDIALOG
10
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2.0 MEDBORGARDIALOG

Medborgardialog
platser var markerade som både ﬁna och fula. Tolkningen

-

Olsmässan
ersiktsplanen.
Under Olsmässan har kommunen de senaste åren funnits

och inom arbetet med den fördjupade öv
Pilotkommun för serviceutv
hällen
Uppvidinge kommun v
Tillväxtv
tiskt med lokal serviceutv

a sam-

av tillfällena använde vi oss av en karta och olika värde-

ar en av 13 kommuner som genom
bild av hur olika platser används. De platser som kommit
upp här är många gånger samma som kommit upp i tidie ckling 2012-2014. I Uppvidinge
gare dialoger.

invånare som kan och vill bo kv

a
ad som
är viktigt för invånarna genomfördes både samhällsv
synpunkter på allt kommunen ansv
de synpunkter som lämnades in berörde fysisk miljö. Det
var både ny
ning av öv
ersiktsplanen för Åseda.

ar i bygden, utöka tillgängHögstadieelever i Åseda
Under samrådsmötet med högstadieelev
da skola så ﬁck eleverna delta i en workshop med syftet
andpost-it lappar på en karta öv
arar för. En stor del av
förändringar. Fokus i workshopen låg på vad som är bra,
v a d man saknar och vill ha avseende sin fritid, boende och
utemiljö i Åseda.

er samhället

saknade en plats för gemenskap, otvunget häng och en

Åsedadagen
Under Åsedadagen 2014 fanns vi på plats i Brunnsparken
centrum, industri och ﬁna respektive fula platser. Fina och
fula platser markerades med nålar på kartor.

drickv

a bowling och paintball i Åseda.

-

a lägenheter.
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSEDA - FÖRUTSÄTTNINGAR - ANALYS - PLANFÖRSLAG
Page 453 of 652

11

1.0 INLEDNING 2.0 MEDBORGARDIALOG 3.0 TIDIGARE ARBETEN 4.0 VISION & MÅL5.0 GESTALTNING 6.0 KONSEKVENSER 7.0 SAMMANFATTNING

2.0 MEDBORGARDIALOG

men också ﬂer jobb och ny skola fanns med bland förslagen. När det gällde utemiljön prisades naturen och man
samhället skulle ligga mer på praktiska saker, såsom belysning, möbler och mindre på utsmyckning.
Arbetsgruppmöten
Arbetsgruppen för arbetet med framtagandet av planen
har v
grund av kommunens storlek och begränsade resurser.
Arbetsgruppsmötena har därför v
kunna involvera ﬂer personer med olika kompetenser i
planarbetet. Syftet med mötena har v
ad
som ska ﬁnnas med i FÖP:en för Åseda samhälle och är
vilka alternativa strategier, riktlinjer som kan tänkas ﬁnnas
gruppsmöten har dels v
ersiktplanen ut i kommunens organisation men
pade öv
eckla den.

len strategier och riktlinjer. Fokus för mötet ligger således på
tagits av arbetsgruppen. Det som uppkom under mötet har
inkorporerats under de olika delmålen för planförslaget.

a som möjligt har dessa
delats upp i tre och personer som direkt eller indirekt
alda grupperna är: 1, Kultur
fritid och Byggnad 2, Traﬁk, teknisk och näringsliv och 3,
Miljö och Natur.
Mötena inleddes med en presentation av planen och hur
förslag och konsekv
ensbeskrivning. Den inledande delen
följdes av presentation av vilka mål som har v
planförslaget och v
arför dessa har plockats ut. Följt av
presentation av de för arbetsgruppens aktuella delmål och
beskrivning öv
er v
a d som är gruppens uppgift.
12
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Översiktsplanering på 1990-talet
samband med denna öv
ersiktsplan hölls informa
P lanförslaget bygger på de delar som tidigare tagits fram i
ten för allmän- heten i nov
e mber 200
arbetet med öv
ersiktsplanering i kommunen. I samband
i särskilda informationsblad utredningsförslag i text och på
med öv
ersiktsplanen 1991 togs det fram en områdesplan för karta.
Åseda samhälle, vilken antogs av kommunfullmäktige.
Denna fördjupade öv
lade beslutsunderlaget för kommande förändringar och
ar centrum,
planer i samhället.

ersiktsplan och då gjordes även en revidering av områdesplanen för Åseda. Fokus då v
bostäder, industri, handel, kontor, skola och vägar.
Kulturmiljöplan för Uppvidinge
År 2000 publicerades en kulturmiljöplan för Uppvidinge

kommun

här beskriv
et i text och bild och de kulturhistoriskt viktigaste
Nästa sida visar en kartbild öv
delarna och byggnaderna i samhället har avgränsats på kartor.
lades fram i den antagna kommuntäckande öv
Utmärkande i samhället är uppdelningen i två delar med Kexnen 2011.
järnvägens invigning 1902, samt centrum norr därom med kyrkan som landmärke på en liten ås intill Badebodaån.

när denna fördjupade översiktspl
samhälle har antagits.

are tätorter i Uppvidinge
2003 gjorde konsultföretaget Landskaparna en analys
som pekade på ﬂera av
de punkter som äv
i centrum av orterna och för Åsedas del. Exempelvis omv
Olofsgatan till småstadsgata, anlägga promenadväg längs ån,
görA utemiljöer och skolgårdar lummigare, anlägga cykelvägar
på de gamla banv
allarna m m.
Översiktsplanen
I den nu gällande och antagna öv
2011-2016 ﬁnns s k
skild fördjupning av öv
14

er

2011-2016
-

andla

ersiktsplanen för Uppvidinge

ersiktsplanen skulle tas fram för Åseda. I
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3.0 TIDIGARE ARBETEN

Utvecklingsförslag för Åseda i Översiktsplanen 2011-2016
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4.0 VISION & MÅL
16
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4.0 VISION & MÅL
Vision

Åseda

2030

a. Här ﬁnns
erige, all tänkbar service inom cykelavstånd, aktiv

den bästa skolan i Sv

bo och verka. Det ﬁnns aktiviteter och mötesplatser för alla invånare, unga
a bostäder ﬁnns i
natursköna lägen likväl som i centrum och det gamla järnvägsområdet är år
ande centrum med småstadskänsla och blandade funktioner.
distansarbete och studier.
tillgång till närproducerade varor.

a möjligheter för

Visionen utvecklas vidare i mål och strategier för
följande fem fokusområden.
•
•
•
•
•

Infrastruktur
Grön- och blåstruktur
Gammalt och nytt
Näringsliv och service
Attraktivt boende

turen och
a och verka i Åseda ä
a utan
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4.1 TILLVARATA & UTVECKLA INFRASTRUKTUREN
Varför?

Åseda

Bra kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur

Åseda är centralort i en kommun där mycket av resandet
sker med bil. Samhället kommer troligtvis äv

e
näringslivsutv

are

läge och en utve

kollektivtraﬁk utöver en fungerande infrastruktur som
möjliggör eﬀektivt bilresande.
ökat gatuliv och balanserar samspelet mellan olika traﬁkanter. Satsningar på gång- och cykelvägnätet bidrar till

18

-

eckling i Åseda är en fungerande infrastruk-

pendlingsmöjligheter innebär äv

sig i samhället.

idag

a röra

en en ökad tillgång till arUngefär en tredjedel av arbetskraften pendlar in till Åseda
och en större andel pendlar ut. V
Högsby/Oskarshamn, Lessebo och Hultsfred utgör viktiga
kommunikationsstråk, men av öv
har kommunikationerna till Växjö som är regionens motor.
utve

are plats.

Riksväg 23/37 passerar förbi Åseda och är den viktigaste
vägen för samhällets förbindelse med omvärlden. Stommen i Åseda samhälles vägnät utgörs av väg 969 och väg
976 som är relativt breda och anpassade för biltraﬁk. Det
ﬁnns tre infarter till samhället från väg 23/37, men ingen av
dem är en utpekad huvudinfart. Idag saknas en tydlig kontakt mellan samhället och väg 23/37.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSEDA - FÖRUTSÄTTNINGAR - ANALYS - PLANFÖRSLAG
Page 460 of 652

erl

1.0 INLEDNING 2.0 MEDBORGARDIALOG 3.0 TIDIGARE ARBETEN 4.0 VISION & MÅL5.0 GESTALTNING 6.0 KONSEKVENSER SAMMANFATTNING

väg 976- Västra vägen

Järnvägsgatan

Östra Esplanaden

Olofsgatan

4.1 TILLVARATA & UTVECKLA INFRASTRUKTUR

väg 975

väg 969 - Östra vägen

gen
arvä
m
Ham

Södra Esplanaden
Kexagatan

Riksväg 23/37

Väg och gatunätet i Åseda.
Kartunderlag: Topografska kartan, Lantmäteriet
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Åseda

2030

med goda förbindelser till närliggande orter. Det är enkelt

och tryggt. V

i ktiga målpunkter såsom service, skola och ar-

själv
a till skolan och till sina fritidsaktiviteter i tidigare
ålder än innan. V
insterna är både hälsomässiga och miljömässiga.
Centrumgatorna har genom traﬁkreglering och gestaltning
ringar ﬁnns där behoven är stora. 2030 är centrumgatorna
ande samhälle där infrastrukturen är utformad efter människan.
Huvudinfatren till Åseda från väg 23/37 annonserar samsig mot vägen från den nedlagna järnvägen.

20
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Strategi I Kollektivtraﬁken
Strategi I K

aﬁken

Strategi II Gator infarter och vägar
Strategi III Gång- och cykelvägnätet

ret rivs upp i sin helhet, smalspåret börjar ungefär vid nuv
turistjärnväg med traﬁk mot Virserum och österut.
Bussterminalen ska v
eckinte enbart av kommunen utan i samv
näringsidkare.

e

Det ska ﬁnnas pendlarparkeringar, cykelparkeringar under
tak och plats för laddstolpar för elbilar och elcyklar. I anslutning till terminalen skapas en torgyta
I denna samrådsversion ﬁnns två förslag på placering av
bussterminalen. Gemensamt för alternativ
v
kelvägar. Hållplatser ska ﬁnnas, utöver terminalen, där det
är motiv
erat på grund av stort resande eller nära viktiga
målpunkter. Exempel på viktiga målpunkter är skolor och
större arbetsplatsområden. Beslut om ny
Länstraﬁken Kronoberg i samråd med kommunen.
”En hållplats för den lokala ko
traﬁken används av resenärer med gångavstånd upp
er, medan hållplatser för den regionala k
aﬁken används av resenärer
med e gångavstånd på 1000-1500 meter.”
(Fakta taget från Hyllie föp, sid. 22)

Ko

traﬁkstråk och avst

terminalen.
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4.1 TILLVARATA & UTVECKLA INFRASTRUKTUREN

Alternativ 1: Bussterminalen är
gång- och cykelväg på banvallen

kvar

i

samma

Bussterminalen är kv
ar på samma plats som idag och får
en uppfräschning och annan utformning. Bussterminalen
idag ligger centralt men saknar vissa funktioner som skulle
Ny a cykelvägar genom järnvägsområdet ska ansluta till
+ centralt placerad, utrymme ﬁnns redan
+ Utrymme för gång- och cykel till västra industriområdet
er viadukten och risk för möte med
bil buss här.
- Samma lösning för gymnasieskolan som idag

Illustration hur bussterminalen kan se ut.

22
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Alternativ 2. Ny
gens sträckning

bussterminal Bredden
och under
ny viadukten
bussgata
är ca 8,6 meter.
i järnvä-

+ ingen busstraﬁk på viadukten
Normalspårets sträckning används som kombinerad buss+ möjligt med en hållplats vid gymnasieskolan
gata och gång- och cykelväg från Södra Esplanaden i öster
+ minskad traﬁk på Järnvägsgatan
bort till gymnasieskolan. Därefter går bussen Floragatan.
+ Bredden under viadukten är ca 2,5 meter bredare än
v a d utrymmet är på viadukten idag.
- Genom bussgatan skapas en viss barriäreﬀekt
- lösningen under viadukten är inte enlighet med de
vägsgatan och viadukten. Kommuntikationen till gymnaerket
- ökad tung traﬁk på delar av Floragatan
vid gymnasiet. Nuv
arande bussterminal frigörs för ny
a

”Järnvägsgat
aﬁkﬂöde på 2 600 fordon per årsmedeldygn (ÅDT).”
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4.1 TILLVARATA & UTVECKLA INFRASTRUKTUREN

byggnationer.

Gatuparkering ska v
ara möjlig på centrumga
trädplanteringar som minskar gaturummets skala.
Strategi II Gator, infarter & vägar
Utformningen av Järnvägsgatan och Olofsgatan ska v
Centrumgator - Järnvägsgatan & Olofsgatan
I Åsedas centrala delar får Järnvägsgatan och Olofsgatan
en ny utformning med en karaktär av trädkantade stadsgator. Utformningen av gaturummet utgår från dess funktion
som centrumgator. Körbaneytan minskas till förmån för

ten och skapa en tryggare miljö för gående och cyklister.
Det ska ﬁnnas säkra passager för skolbarn.

-

Olofsgat

Ty

24

-

tionell och v
ning.

ekommendera

ormning för centrumgata. Exempel Olofsgatan, gaturum cirka 18 m.
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Infartsgata

-

Älghultsvägen

ltfönster för

Bostadsgator
-

gaturummet och byggnaderna i anslutning till infarten till samhället.
Älghultsvägen breddas och får en välkomnande och inramande
karaktär. Gatan breddas och möjlighet ges till tre trädrader, v
en trädrad planteras mellan körbanorna. Intill trädraden på den
östra sidan anläggs en gång- och cykelbana. Markv
görs av gräs med inslag av lökväxter som blommar under våren.

Gatumiljön i bostadskv
arter ska uppmuntra till låga h
tigheter och biltraﬁken är underordnad gående och cyklister. Bostadsgator fungerar också ofta som barns lekmiljö
smala gaturum. Rekommenderad hastighet är 30 km/h.
Bostadsgator ska v
pa en trygg och säker miljö.

ekommendera

arav
e getationen ut-

Gestaltning). Rekommenderad hastighet bör v

Ty

-

ara 50 km/h.

ormning för Älghultsvägen. Gaturum cirka 18 m.
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Industrigata
Gatorna i industriområdena ska främja framkomlighet för
transporter och traﬁksäkerheten för gående och cyklister
Belysningen och sky
l tningen bör följa Åsedas sammanhastighet är 50 km/h. Gång- och cykelbanor bör v
parerade från körbanan.

ara se-

elsen av det storskaliga industribör alléer och trädrader planteras längs industrigatorna.

Industrigatan mot Hammarvägen. Foto:?

26
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Rastplats
pekat behov av en ny rastplats norr om Innaren för färd
mot V
i mmerby via väg 23 eller Oskarshamn via väg 37. På
ﬁnnas en rastplats var 40-80:e minut.
lägga en rastplats längs riksväg 23/37. Rastplatsen skulle
både öka traﬁksäkerheten för de som färdas på vägen och
marknadsföra Åseda samhälle och Uppvidinge kommun.
Närheten till reningsv
Rastplatsen ska ha en naturskön placering och materialv alen vid gestaltningen av platsen ska ha en lokal anknyt-

Ny rastplats

Strax öster om Åseda samhälle ﬁnns det möjlighet a anlägga en rastplats längs riksväg 23/37 med utsikt över sjön Kållen.

t.ex. marknadföra ortens industrier.

Poten ell placering av rastplats, strax öster om Åseda samhälle.
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4.1 TILLVARATA & UTVECKLA INFRASTRUKTUR
Illustra
arta som visar planförslaget avseende målet: Tillvarata Infrastrukturen och utveckla dess poten
mäteriet.
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Strategi

III

Gång-

och

Rekreation och motion
cykelvägnätet
Området Göljehult och gamla smalspårsbanv

ta samman viktiga målpunkter inom samhället och göra
Det ska äv

-

-

blerade områden och stigar. Ev
en så kallad
.

och cykelstråk som så långt det är möjligt följer Badeboihop dessa områden. Även de stråk som ﬁnns i östra industriområdet skulle v
en sträckan
där normalspåret går ska kunna bli en del av gång- och cykelvägnätet i Åseda.

Arbetsresor
Vimmerby ca
65 min
Oskarshamn
ca 65 min

större arbetsplatsområden. Östra industriområdet är idag
från centrum.
Till kommunala arbetsplatser, kommunhuset, äldreboende, skolor och förskolor ska det ﬁnnas gång- och cykelvägar.

”Forskningen visar a
år ner bilarnas has ghet, breddar cykelbanorna och
ör mer grönska så minskar antalet olyckor sam digt som cyklingen ökar.”
Arkitekten, nr 4, 2013

Service
nå det ny

a Södra Industriområdet utmed riksväg 23/37 och
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Riktlinjer

&

prioriteringar

•

Alla ny
a gång- och cykelvägar utformas enligt VGU:s
krav
•
Ny a v
erksamhets- och bostadsområden ska alltid kunna nås med gång- och cykel
Prioritet 1
•

Cykelväg/cykelfält längs med Olofsgatan och Järnvägsgatan

- för Olofsgatans förlängning har kommunen sökt
och beviljats statsbidrag för denna del. Det har genomförts
under 2016.
•

Åseda gymnasieskola

Cykelväg/cykelfält längs med Södra Esplanaden
- kommunen har sökt och beviljats statsbidrag för

•

Cykelväg/cykelfält längs med Västra vägen och Östra
vägen (statliga vägar
)

Prioritet 2
Älghultsvägen till Södra industriområdet
Järnvägsområdet samt ev
behöv
a s vid byggnationer och ev
gatustrukturen

entuella kopplingar som kommer
entuella förändringar i

Prioritet 3
Gångstråk utmed Badebodaån genom centrum
Åseda grundskola

inkräkta på priv
30

ata intressen
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4 .2 STÄRK GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUREN
Varför?

Åseda

idag

Grönområden har ﬂera värden, både rent ekologiska och miljömässiga, men äv
en för det sociala liv
sa. Generellt upplevs de ﬂesta samhällen i Sverige ha en stor

Åseda har mycket grönska men det ﬁnns en generell
omedvetenhet
vad som ﬁnns
och den beﬁntliga grönetöver
och människors
hälrelativt enkla medel kan grönstrukturen synliggöras och

ﬁnns och vad som egentligen är tillgängligt för medborgarna.
Små samhällen har per automatik en nära kontakt och ofta en
god tillgång till sin omgiv
ande natur, men alla invånare har
Brunnsparken Björkåkragölens badplats, och Folkets park
är några exempel på betydelsefulla utemiljöer med utv
lingspotential.
en i små samhällen är av stor
alité av det utbud som erbjuds och
inte bara en kv
ren
och
som
Åsedaborna
kan
känna
stolthet
öv
bev ara den biologiska mångfalden.
Närheten till naturen är en av Åsedas största tillgångar och
kv alitéer. Det öppna småskaliga jordbrukslandskapet, skogen och sjöarna är betydelsefulla landskapselement som
många känner sig hemma i och upplev

32
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4.2 STÄRK GRÖN- & BLÅSTRUKTUREN

Åseda

2030

grönska. De parker som ﬁnns inne i centrala Åseda känns lev ande med människor i rörelse. Gröna ytor inne i samhället ses
som en resurs för skolor och förskolor och bidrar till bologisk
mångfald och som en del i vår klimatanpassning.
Utmed Badebodaån ﬁnns en promenadväg som används ﬂitigt. Den binder ihop Åsedas tätortsnära natur med centrum
vilket ger ﬂera alternativ på rekreationstråk runt om i samhället.
Björkåkragölens badplats och camping är en del av grönstrukturen och har blivit en mötesplats för invånare. Samtidigt har
antalet besökare på den natursköna campingen ökat eftersom
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4.2 STÄRK GRÖN- & BLÅSTRUKTUREN

Strategi

II

central

Strategi I Badebodaån

I den östra delen av järnvägsområdet har det idag bildats

Strategi II Ny central park

multisportbana. Området kan utv
aktivitetspark i Åseda där alla kan aktiv
som ung. I anslutning till multisporten och boulebanan

Startegi III Omgivande natur
Strategi IV Campingen

Strategi

I

Badebodaån

a miljöer. Badebodaån som rinner genom centrala Åseda är en resurs som
anläggs en gångväg med belysning som knyter ihop beﬁntliga
stråk som går i utkanten av Åseda, ”
” och ”
”.
med belysning och trevliga bänkar utmed va
ﬁnns en stenmur som på visa platser behöv
del av Åsedas kulturmiljö.

n

ersvämningar i centrala Åseda behöver
kommunen se öv
jämnare ﬂöde i ån.

34

Ny

Badebodaån vid Kyrkbacken
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4.2 STÄRK GRÖN- & BLÅSTRUKTUREN

Strategi

III

Den

omgivande

naturen

En av Åsedas och Uppvidinge kommuns styrkor är närhegöras mer tillgängliga genom satsningar i beﬁntliga och
ny a rekreationsområden, bland annat genom iordningställda grillplatser, stigar och informationssky
det ﬁnns strövområden. De områden som är viktiga för utblickar och för upplev
elsen pekas ut som bev
Dessa områden är ofta öppna jordbruksmarker i närheten
av samhället. Kommunen kan inte påv

l tar som visar v

ar

arandevärda.
erka brukandet men

Flera välkända stråk i den tätortsnära naturen skulle v

ara

Södra Gärde och Göljehult, Korpens naturstig och området
Fröseke.
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4.2 STÄRK GRÖN- & BLÅSTRUKTUREN

36

Strategi

IV

badplatsen och campingen.
samheten driv
föreningar eller företag.

Badplats

och

camping

eckla
erk-
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4.2 STÄRK GRÖN- & BLÅSTRUKTURER
Blå- och grönstrukturer i Åseda. Kartunderlag: Topograﬁska kartan, Lantmäteriet.
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Riktlinjer

och

prioriteringar

• Det ska ﬁnns något grönt tillgängligt för alla
samhällsmedborgare.
•

Inom 300 meter eller högst fem minuters promegrönt område.

•

Naturmiljön i samhället, i form av samlade ekbestånd eller enskilda äldre träd ska bev

aras.

• Naturmiljön i industriområdena bev
luftkv
•

alitéten.

I Åseda ska ingen behöv
spåret.

a ta bilen till motions-

Brunnsparken i Åseda Foto: Ingegärd Widerström
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4.3 KNYT SAMMAN GAMMALT & NYTT
en på människors möten och integration. Åseda kommer äv
v
a och gamla Åsedabor kan
av samhällsutv
e cklingen, kulturarv, fysisk miljö och männtriv
as
och
mötas
på
jämlika
villkor är viktigt för samhällets
iskorna som lev
er här.
utv e ckling.
Kulturarv
et utgör till stor del grunden i Åsedas själ och
Åseda idag
na ska kunna knyta an till hur samhället ser ut idag och
värdera sin omgivning.
järnvägen har delat samhället i två delar. Hur järnvägsen för fysisk
Kulturarv
et består inte området tas till vara och utve
samman Åseda, både fysiskt och genom en arkitektur som
bara av byggnader med god arkitektur och tidstypiska
håller samman den äldre bebyggelsen med det ny
drag utan en stor del handlar om sammanhanget och hur
vägens utbyggnad v
ar av stor betydelse för Åsedas utv
ling till den starka industriort det är idag, men märks idag
endast som öv
ergivna järnvägsspår genom samhället .Det
Åsedas olika delar behöv
ning av järnvägsområdet.
Bebyggelsens olika områden bör kännas sammanhållna
och barriären järnvägsområdet behöv
er byggas bort. Knyts
med dess
forma Åsedas
dessa delar ihop skulle ny
a och gamlaKexholm
Åseda knytas
sam-byggnader bidrar till
identitet,
men
det
råder
en
otydlighet
man.
värt” och det är därför svårt a bevara och underhålla om-

Varför?
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4.3 KNYT SAMMAN GAMMALT & NYTT

rådet.
Om en
priv
at
fastighetsägare
den kulturhistoriska prägeln försvinner är det svårt a förhindra
eftersom inget egentligt skydd för Kexholms karaktär
ﬁnns. Kommunens kulturmiljöplan ger inte det skydd som krävs.
manhang som kan fungera som naturliga mötesplatser mellan
ny a och gamla invånare. Här spelar föreningsliv
tur och tradition som ﬁnns en viktig roll.

Åseda

2030

vill
förändra
sin
byggnad
inte längre ﬁnns kvar och har någon betydelse för Åsedas
ar i form
utv e ckling är strukturen kv
de byggnader som ﬁnns kvar från den tiden är bevarade.
Järnvägens kulturarv är viktigt för historiebeskrivningen
om Åseda.
Det bygda kulturarv

et, exempelvis Kexholm, ha
et och den kulentering ﬁnns som ger ägare till viktiga byggnader råd och
stöd vid renov
ering och restauering. Det byggda kult
arv
Åsedas unika själ och identitet.

ter ihop Åsedas olika delar väl, viktiga knutpunkter är sammankopplade. Järnvägsområdet är inte längre en barriär i samhället
utan har utvecklats till Åsedas naturliga mötesplats, här ﬁnns
boende och fritidsaktiviteter samsandes med grönytor för picknik och grillning.
Åseda är mångkulturellt och allas erfarenheter tas tillv
samhället. Möten mellan människor sker både spontant på
lekplatser och torg, som i organiserade former i olika föreningar.
Föreningsliv
a medlemmar från andra länder
som anordnar aktiviteter för alla. Särskilt hockeyn och fotbollen
ande har bivit en modern identitetskapare som Åsedasom driv
borna är stolta öv
er.
smalspåret till V

40
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Strategi I Mötesplatser
Strategi I Öppna upp barriärer
Strategi III Smalspåret och
järnvägsområdet
Strategi IV Kexholm
Strategi V Föreningslivet

Strategi

I

Mötesplatser

på lika villkor både spontant och organiserat. Kommumötesplatser i det oﬀentliga rummet. Parker är naturliga
mötesplatser och hur de ska utve
beskrivs under grönstruktur.
Sillakrökstorget ska v
möten.Växtligheten ska ses öv
rande mötesplats behöv
och omgivningen ses öv
ser.

ara inbjudande och uppmuntra till
er platsens förhållande till gatan
er samt behov
e t av parkeringsplat-

enemang och
marknader. Dessa är viktiga både för mötet mellan
människor och för samhällets identitet.
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Strategi

II

Öppna

barriärer

I det underlag som ﬁnns till FÖP
tiﬁerats. Den allra största barriären är järnvägsområdet som på
grund av sin förlorade funktion idag mest upplevs som ödslig
v
ka Åseda som järnvägssamhälle med det moderna samhället.
Kexholmsområdet och kyrkbyn, se äv

en under tillgänglighet.

I samband med förändring av gatorna i centrum (se mål T
tillv
ara på infrastrukturens potential) ska hänsyn tas till säkra
övergångar för skolbarn vid de identiﬁerade barriärerna - framförallt punkten Hälsans Hus, Konsum och bussterminalen.

Barriären i centrum, järnvägsområdet. Fot

42
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Strategi

III

Smalspåret

Åseda har v

och

järnvägsområdet

-

läsa. Smalspåret till V
irserum-Västervik är fortfarande viktigt
för besöksnäringen och ska få ﬁnnas kvar i centrum, eventuellt
avkortat med perrong inom fritidsområdet.
Stråket genom samhället, som järnvägen en gång v

ar, bev

aras

som knyter ihop hela järnvägsområdet.
Byggnaderna som fortfarande ﬁnns kvar och som har anknytning till järnvägen ska bev
aras och behålla sin karaktär. V
planläggning och förändring inom järnvägsområdet ska det
alltid övervägas om strukturen eller delar som ﬁnns kvar från
järnvägstiden kan bev
aras och införliv
as i förändringen. Det
kan exempelvis handla om belysningsstolpar, mindre byggnader eller perronger och kanter.

Smalspåret. Foto

osson
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Strategi IV
(och
Kexholm
andra värdefulla
tärsbyggnader)
Allmänna tips och råd för hur man bev
sin kulturhistoriska bebyggelse inom Åseda ska tas fram av
kommunen. Deﬁnitioner på vad som är speciﬁkt och utmärkande för Åseda har tagits fram v
och formspråk, exempelvis ”åsedagult”, torn på husen m. m.

arar och tar tillv

ara på

a d gäller material, färger

Den mest intressanta äldre bebyggelsen i Åseda ﬁnns inom
Kexholmsområdet, vilken har vuxit fram efter järnvägens
tillkomst i slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Här
ﬁnns en rikedom på arkitektur och många gamla, vackra
byggnader i trä med utsirade snickerier.
För sådana värdefulla byggnader i Kexholm ska mer detaljerade beskrivningar tas fram som beskriv
dess särprägel och v
ara och evenara en vägledning både för den
enskilde fastighetsägaren och för kommunen vid rådgivning
och lovgivning. Därigenom kan det kulturhistoriska skyddet
för Kexholm i viss mån stärkas.
else och uppföransyn till de kulturhistoriska värdena på platsen. En öv
detaljplanen för Kexholm och då speciellt områden som idag
har s k prickmark (d.v.s. mark som inte får bebyggas) kan
v

er husens historia,

ersyn av

Exempel påtv

44
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Strategi
ingsliv

ev

V

Föreningslivet
-

en ﬁnns iordninggjorda ridleder
allar och liknande.

Ridklubbens anläggning ligger i Badeboda ca 3 km utanför
på t.ex. gamla banv

allen från Växjö.

Hockeykulturen är stor i Åseda och det är ofta människor
utanför kommunen har anknytning till samhället genom
ingsliv
eckla
et i Åseda.
kulturarv

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSEDA - FÖRUTSÄTTNINGAR - ANALYS - PLANFÖRSLAG
Page 487 of 652

45

1.0 INLEDNING 2.0 MEDBORGARDIALOG 3.0 TIDIGARE ARBETEN 4.0 VISION & MÅL5.0 GESTALTNING 6.0 KONSEKVENSER 7.0 SAMMANFATTNING

4.3 KNYT SAMMAN GAMMALT & NYTT
Karta som visar Kexholm (r

46

esplats järnvägsområdet (grön) och föreningsliv (blå ). Kartunderlag: Topograﬁska kartan, Lantmäteriet.
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4.4 NÄRINGSLIVS- & SERVICEUTVECKLING
Varför?
upplevs som livsmiljö. En positiv näringslivsutv
och en rik service bidrar till positiv utv

Centrumgatorna i Åseda är breda och anpassade efter biltraﬁk i
as ödsliga och
tomma. P
arkering är tillåten utmed gatorna. Flera näringsidkare
eckling
i centrum upplev
e ckling. En bredd

er söka
-

det saknas struktur.

Åsedas industriföretag är viktiga för samhällets utv
index öka.
av dem växer och behöv
er mer mark. Idag är det brist på i
vice och livfull handel är inte bara viktigt för bara tätorten
a
en för omgiv
ande samhällen och landsbygd.
utan äv
a företag och verksamheter.
-

miljö. Serviceutbudet kan äv
ringen på orten.

Åseda

-

2030

e

a lägen för
handel och v
erksamheter. Åsedaborna och de som bor i närområdet ser serviceutbudet och den trevliga miljö som ﬁnns i cen-

idag
ardagsliv

heter för v

Åseda

e

sig till städerna i regionen.

liv som genom sin goda dialog med kommunen och kommu-

-

möjliggör företagens expandering och utv
är miljöcertiﬁerade och använder förnybar och grön energi och
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Strategi I Industrimark
Strategi II Serviceutveckling och
trum
Strategi III Samverkan och marknadsföring

Strategi

I

södra sidan av riksvägen kan v
område som tidigare v
infarten till västra industriområdet.
och planläggning prioriteras.

Industrimark

Efterfrågan på industrimark är stor i Åseda
extillbyggnader måste ske restriktivt. Området här bergänsas av banv
norr samt naturmark i väster.

allen i söder, ån i

I östra industriområdet ﬁnns vissa möjligecklas inom redan
beﬁntliga detaljplaner.Expansionsmöjligheter ﬁnns i södra delan av östra industriområdet med bra sky
l tläge utmed riksväg
23/37.
exploateringar har
kommunen förvärv
at mark på södra sidan
av riksväg 23/37. Äv
en andra områden på

48
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parkeringsplatserna
göras tydligare
och inte
Strategi II Serviceutveckling
och
tillgängligkännas så tomma efter stängningsdags. Se Åseda idag.
het till centrum
Cykelparkeringar, som används ofta, ska förses med
tak. Det ökar tillgängligheten och motiv

Serviceutveckling
Åseda ska äv
fullserviceort med butiker, caféer och restauranger.
Centrum ska kännas lev
a miljöer som är tillgängligt för alla.
Kommuen ska v
som vill etablera sig i Åseda kan göra det i centrum.
Det ska ﬁnnas mark för nyetableringar och kommunen ska v
lls.
-

handla v
stödja det lokala näringsliv
Framtida företag, som bygger på servicetjänster
till allmänheten, ska kunna ha kontor i centrum
en v
erka från bostaden.
och äv

butik eller åka med bussen.
Tillgängligheten till centrum för fotgängare
a gångoch cykelstråk, t ex mellan skolorna och centrum.
Se vidare strategi om gång-och cykelvägnät.
Tillgängligheten för funktionshindrade ska ses
öv
Parkering för funktonshindrade ska ﬁnnas med
lämpliga avstånd utmed butiksgatorna. Åtkomst
inet.
i butikerna för handikappade ska garanteras av
butiksägarna. Höjdbarriären mellan Kexholm och centrum
ska öv
på Kexholmssidan.
Det ska v

Tillgängligheten
Det ska vara enkelt, trev
handla, mötas och röra sig i centrum med såväl bil
och cykel som till fots. Tillgängligheten blir då avgöraste butikslägena räknas
Olofsgatan och Järnvägsgatan. Här ﬁnns idag möjligbeläggningar på dessa breda gator kombinerat med
ny a trädplanteringar och trev

liga lyktstolpar kan
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Strategi
ring

III

Samverkan

elev

Kommunen ska ha hög planberedskap för v
samhetsområden för industri, kontor och handel.
a
sky l tlägen utmed väg 23/37 ska ske, liksom för
omv andling av lokaler eller idag tomma lokaler
a företag.
Kommunens näringslivsutv
tagens första kanal in i den kommunala organisationen och samv
lösningar till deras önskemål.

Kommunen och Åseda har stor företagstäthet och en
mix av olika branscher. Det är en styrka vid samv erkansprojekt. När individers olika kompetenser
får mötas i dialog och erfarenhetsutbyte uppstår en
ecklare ska
v
aragynnar
före- utv
kunskapshöjning
som
tillväxt för företagen.

Samv
olika nivåer, regionalt, kommunalt och lokalt, i
•
regionala kluster och nätv
glas, aluminium och plast.
• lokala nätverk, t ex Företagarna m.ﬂ.

Samv
erkan och deltagande i olika projekt vid
Linneuniv
höja kunskapsnivån och knyta till sig aktuell och ny
kunskap och forskning. Linnéuniv
som motor ska tas till v

er i Åseda möjlighet till praktikplatser vilket också

erkFöretag med hög specialisering
inom tillv
industrin, trä, stål och metall har fortfarande god
tillväxt och potential för långsiktigt hållbar tillväxt.

erk kring metall, trä,

erkan i olika nätv
Genom samv
marknadsförs kommunens resurser för näringslivsutv e ckling.

50

och
marknadsföFöretagen
och kommunen ska erbjuda gymnasieskolans

erk synliggörs och

ara äv

ersitetets roll
en i Åseda.
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Riktlinjer och prioriteringar
•
•
•

Förvärva mer industrimark söder om riksväg 23/37
Marknadsföra tillgång till industrimark, t.ex. i samband med
ny rastplats i Åseda.
Förbereda ferbostadsbebyggelse med fexibel användning;
bostäder, kontor, handel.
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4.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE
närheten till service och kommunikationer men det
a mer lantliga områden i utkanten
av samhället för boende.

Varför?
ortens utveckling. Boende och boendekv
kommunens fokusområde i den gällande öv
(ÖP 2011-2016). I den beskrivs va
Argumenten för

-

Åseda

I Åseda råder idag brist på hyreslägenheter. Det är relägenhet som motsv
arar de förväntningar man ha

Naturnära
boende

Glest men nära!
Miljövänligt energisnålt
Bredband
överallt
Aktiv
fritid
Arbete ﬁnns

villor på i Åseda. De som ﬁnns är ofta lucktomter i beboende!
ﬁntliga bostadsområden. Det behövs ﬂer tomter som

tyda olika saker för olika människor. Därför är det viktigt
a centrala lägen med

52

ersiktsplanen

idag

-
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4.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE

Åseda

2030
-

v ardagsliv men ändå stadens utbud och puls inom pendlingsavstånd. Det ﬁnns en variation av boende i samhället. Lägenheter
edja där villor har sålts till yngre medborgare. I Åseda ﬁnns ingen
erkliga
stor villatomt i naturskönt läge med gångavstånd till mataﬀären.
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4.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE

Strategi I Villatomter i a ra
lägen
Strategi II A ra

a

trum

Strategi III A ra a lägen för ﬂerbostadshus i centrum

Strategi I V

a lägen

Områden för villatomter ﬁnns i nordvästra Åseda, i det område som kallas Björkåkraområdet.
Här ﬁnns en detaljplan klar för genomförande.
Området ligger naturskönt med närhet till den
ny a förskolan och med gångavstånd till centrum.
a områden
för bostäder. Här ﬁnns ingen kommunägd mark
men kommunen ställer sig positiv till ny bebyggelse i områdena som anpassas till karaktären
på den beﬁntliga bebyggelsen. Kommunen anser
men med tillgång till all tänkbar service!

54
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4.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE

Strategi II

pekas områden ut för ﬂerbostadshus och där det kan vara
I huvudsak är det på järnvägsområdet som ny
med ﬂerbostadshus kan bli möjligt utöver områden som

behöver den blandade service som ﬁnns idag bibehållas och
ecklas. Åseda ska äv
fungera som en fullserviceort med butiker, caféer och restauranger. Centrum ska kännas lev
a miljöer.

a områden

ande och tillgängligt för

Kommunen ska v
vill etablera sig i Åseda kan göra det i centrum. Det ska
ﬁnnas mark för nyetableringar och kommunen ska verka
lls. Eftersom det ﬁnns möjlighet för
et.
Centrum ska v
ara lev
villkor istället för bilens. Boende i ny

ande och utformat efter människans

a lägenheter på järn-

till service i samhället, gång- och cykelvägnätet ska v
väl utbyggt med trygga passager. Åseda ska v
samhälle med träd, planteringar och parker som bidrar till

ara
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4.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE

Strategi III

a lägen för ﬂerbostadshus

Va
ve

-

till mataﬀär, vårdcentral mm. I första hand är järnvägsområdet utpekat för nybyggnation av ﬂerbostadshus.
Ny a byggnader ska bidra till den småstadskänsla som
det ﬁnns tendenser till längs Olofsgatan och Järnvägsgatan. Husen ska v
ara max fyra vånings med trä eller puts
som fasadmaterial.
Övriga områden utpekade för ﬂerbostadshus eller mindre radhus/parhus är Ordenshuset på höjden vid järnvägsområdet
Enplansbyggnader på Olofsgatan och Järnvägsgatan
och kontor.

a lägen i centrum för bostäder

Ovanstående bild är en illustra

Järnvägsgatan.

56
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4.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE

Riktlinjer

och

prioriteringar

•

Ny a områden för villabebyggelse planläggs inom de
utpekade områdena Björkåkra, T
Fröseke

•

Enstaka nybyggnationer av villor tillåts i Göljehult och
ningen.

allvägen, Göljehult och

• Nya ﬂerbostadshus ska vara centralt belägna med gångavstånd till service.
•

•

Förtätning ska i första hand ske genom påbyggnationer
av enplansbyggnader utmed Olofsgatan och Järnvägsgatan.
Fasadmaterialen i centrum är trä, puts eller tegel.

•
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Syfte

kompaniet från järnvägens tid är inspiration för färgv
len. Flera av dessa byggnader är putsade i en gul ny

v
och färger som anpassas efter orten, skapas en känsla av
ordning, omtanke och sammanhållning. Hur vi använder färger och material kan också påv

strins utv
ling och tillväxt.

e cking v

ska återanvändas på nybyggnationer och i övriga färgval i det oﬀentliga rummet.
artkänslorna
ny
ans är grundfärgen för samhällets möbEn gråsv
erka
ler i form av papperskorgar, lyktstolpar, cykelställ med

detaljer, till exempel på armstöd av metall på parkbänkarutv
eller mindre detaljer.
arit avgörande för samhällets
e ck-

Färg
en sammanhållen känsla i samhället.
Idag ﬁnns det bänkar och andra möbler i samhället i ﬂeDe färger och material som används i oﬀentliga miljöer och uterum påv
erkar oss genom de känslor de ger
upphov till.
-

ara klassisk och jordnära.
De karaktärsgiv
ande byggnaderna, som kommunhuset,
kyrkan, apotekshuset, WIP och Hälsans hus, tillsammans med den äldre bebyggelsen på järnvägsgatan och
Åsedagult. Foto:Ingegärd Widerström
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Golv/markbeläggning

an.

-

man områden och platser. Det är golv
visar omtanke om besökarna. Markbeläggningen ska
stämma öv
erens med Åsedas karaktär och tydliggöra
platsens användningsområde. Gatumiljön ska präglas
orientera sig. Markbeläggningen spelar en stor roll för
karaktären i samhället och kan länka samman områden
och förtydliga olika områdens användningsområde. För

et i samhället som

Esplanaden, Västra vägen, Södra Esplanaden, Kexagatan
och Storgatan.
Nyanlagda parkeringar eller upprustning av beﬁntliga kan
raktär av samhälle på landsbygden. Det bidrar äv
armerat gräs ska särskilt öv
inte används frekv

asfalt i kombination med andra material.
Hur gatan är utformad med markbeläggning, färg och
form kan äv
et av vägmarkeringar
och vägmärken minskar.

göra v
a d som är de centrala delarna i Åseda är Olofsgatan och Järnvägsgatans karaktär och utformning viktig.
Gatorna beläggs gärna med storgatsten som både är
tigheten på traﬁken. Gatuparkeringen beläggs med
ledstråk i form av smågatstensband som binder ihop.
På Olofsgatan och Järnvägsgatan ska stor- och smågatsten användas tillsammans med granithällar. Betong-

ara asfalterade. Där

ent eller under alla v

erväga

Gång- och cykelvägar genom parker ska beläggas med
arkens karaktär styr v
alet av material. I Järnvägsparken är det lämplig

en stadspark med gångar för promenader. Här är grus eller

Ljus

samhälle och upplev
elsen av stadsrummet. Bely
kan även v
Matrisförsedd betong eller sten används vid trappor
byggnader eller områden. Belysning är äv
och ramper. Murar och avgränsningar görs i form av de
i trygghetsaspekten, till exempel i parker eller tunnlar.
klassiska småländska elementen stenmur och gärdesBelysningen längs vägar ska utformas i enighet med Tragård.
ﬁkverkets handbok för gatubelysning.
Alternativ
et: behålla asfalt på körbanan med smågatsten
Olofsgatans och Järnvägsgatans belysningsstolpar ska

60
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anpassas till de som idag ﬁnns i Sillakröken när det gäller
färg, form och höjd.
Armaturen ska v Sky l tar börara
sv
arthänsyn
eller svtill fasadens utseenartutformas
med
en långsam traﬁkrytm, kan sky
l tarna får inte v
sky l tvärdet blir mindre. Sky
Grönska
detaljer döljs. Då det ofta är ﬂera butiker/verksamheter i
Beﬁntliga träd ska i möjligaste mån alltid sparas, de får
ltarna inte försöker
bara tas bort vid risk för skada eller då trädet är sjukt. Ekar
v
överglänsa
ska särskilt beaktas och sparas. P
lanteringskärl bör anharmoniserar med v
arandra, men ändå bibehålla det indipassas till platsen de ska placeras på när det gäller storlek
och vilken typ av växtlighet. Material och färgv
al ska följa
utformning
eftersträv
ltens
färger oftast
övriga delar av samhället.
bestäms av hur logotypen är utformad för v
lMöbler
ten bör endast en mindre sky
erka
Möblerna i den oﬀentliga miljön består av bänkar, papför
mycket
på
byggnadsmiljön.
perskorgar, anslagstav
lor med mera. Idag används en
blandning av olika modeller, färger och material inom
och material användas i stråk och på torgytor. I parker kan

Bygglov

Sky l tar som fästs på väggen är bygglovspliktiga. Sky
inom skyl
förtydliga parken men som samtidigt samspelar med övriBygglovsansökan för sky
l t ska innehålla en fasadrit
ga Åseda. Bänkar ska v
ara med sits av träribbor
i skala xxoch
somstativ
visar sky
l tens placering samt en
i metall. Övriga möbler såsom papperskorgar, cykelställ
skyl
m.m. ska v
ara av metall och de ska antingen v
ara sv
artgråa eller svarta. Om det ﬁnns behov av målade ytor ska färtorna Östra Esplanaden, Västra vägen, Södra Esplanaden,
gen v
ara någon av de som nämns under rubriken ”Färg”. Kexagatan och Storgatan.
Målade möbler ska inte förekomma utmed Olofsgatan och
Järnvägsgatan.
Uteserveringar
Uteserv
Skyltar
Sky l tning kan bidra till liv i samhället och locka besökare.
för hur uteserv
eringar ska se ut. För uteserv
Hur sky
l tarna är utformade och dess karaktär och under-tak krävs inte bygglov idag om inte räcket runt är högre
håll bidrar till upplev
elsen av trivsel och ordning.
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än 1,10 m, uteserv

eringar med tak kräv
ering krävs en
dialog med Te
eringarna är i
material som passar in i samhället och till byggnaden den

vinterhalvåret.
Räcken av metall bör v
ara sv
bör v
byggnaden.
P lan och räcken uppförs i första hand i trä utom där byggligt.

er bygglov. V

arta och träkonstruktioner

Genomförande
giv

e tvis inte realistiskt, både på grund av ekonomiska för-

och dy
lla
gestaltningsprogrammets mål. Gestaltningsprogrammet
ska däremot följas i samband med ny
ny- och ombyggnad.
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och miljö ökar och troligen ökar också riskerna för människors hälsa och välbestånd.
Till en fördjupad öv
ersiktsplan ska konsekv
enserna av
En viktig aspekt i öv
ersiktsplanens strategie
planens förslag och förändringar tydligt framgå. (PBL 3
lingen av järnvägsområdet. När exploatering ska ske kartkap 6§). Konsekv
enserna kan v
ara
såväl
ekologiska, som och ev
läggs
markföroreningar
entu
ekonomiska och sociala.
En fördjupad öv
ersiktsplan antas alltid medföra s k ”bearstå och med tiden tränga allt djupare
tydande miljöpåv
erkan” enligt 6 kap 11§ miljöbalken
ner i och
marklagren tills de når v
a
då ska även en miljökonsekv
enser ur
hället.
olika apsekter ska analyseras. Vissa konsekv

5.0 GESTALTNING

6.0 KONSEKVENSER

Indelning

enserna är svårare
erkar

Konsekvenser - Strategi
infrastrukturen

olika delar av ekosystemet. Äv
plan som denna, har oftast inte färdiga konkreta lösningar och konsekv
ensanalysen blir därför av öv
karaktär.
Alla förväntade konsekv
och negativ
detaljplaneringen däremot förväntas konsekv
mera utförligt utredda.
Nollalternativ

utv e cklingen fortgår ”som v
Om Åseda inte utv

ersikts-

ergripande
enser, både positiv
a
väntsal, pendlarparkeringar, cykelparkeringar, laddstolpar

enserna bli
välja bussen framför egen bil, Därigenom kommer infrastrukturens påv
en ekonomiskt och socialt blir det positiva konsekv
ﬂer människor kan mötas vid busssterminalen.
er viadukten, innebär mindre risk för kollisioner och säkrare
andra fordon i samhället. En ny bussgata i
anligt”transporter
fram till år för
2030.
normalspårets
sträckning
från Södra Esplanaden till gyme cklas och inte lyckas skapa de önsk-

minskar, exempelvis till förfång för utbyggnad av social

De negativa konsekvenserna kan bli ökad traﬁk på Floragatan .En osäkerhetsfaktor är krav
viadukten för både bussgata och GC väg.

biolgoiska mångfalden minskar, föroreningarna i luft

Alternativ

-

64

en en fördjupad öv
Kollektivtraﬁk
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tiv knytpunkt. Båda järnvägsspåren rivs upp i centrum och
västerut blir de gamla spåren GC väg till Gymnasieskolan
och österut GC väg till industriområdet när normalspåret
till jobbet. De negativ

a konsekv
er viadukten och på
Järnvägsgatan tillsammans med biltraﬁken. Det blir fort-

stället för den västra. Infarten byggs om och blir traﬁksäkrare än idag. Därigenom kan traﬁken från västra infarten
via Kexagatan minska och även traﬁken över Järnvägsviadukten, i det fall bussterminalen blir kv
Med den ny
a infartsvägens gestaltning marknadsförs en
enserna av denna lösning
Gång-

och

cykelvägnätet

viadukten.
Minskad
biltraﬁk
I båda alternativ
en måste normalspåret rivkortare transporter till centrum. as
upp och
mar- ger mindre utsläpp till miljön. Gestaltning av GC vägarna med
ken undersökas för ev. föroreningar innan anläggning av
ny a träd och gröna stråk ökar den biologiska mångfalden.
GC- och alternativ bussväg under viadukten.
Rörelse och promenader stimuleras
vilket
Smalspåret från dess perrong blir dock kv
ar österut
förfår positiv
turiststraﬁk till Virserum och Hultsfred.
Gator,

infarter

och

vägar

tan med trädplanteringar, tydliga parkeringar, erbjuda
laddstolpar för elbilar och elcyklar gör dessa till mer av
stadsgator och trivsammare miljö för handel och som mötesplatser. Traﬁksäkerheten ökar och ger tryggare miljö för
gående och cyklister.
stadsgatorna fås både säkrare och hälsosammare miljö
med mindre utsläpp. Genom trädplantering på indsutrigatorna ökar den biologiska mångfalden. GC vägar separeras från gatorna och ger traﬁksäkrare miljö.
Med en tydlig infart till Åseda från väg 23/37 genom

Genom ny

a cykelvägar i järnvägsspårens sträckning kan

samman.

Konsekvenser blåstrukturen
ojämnt va

Strategi

ersvämningar

Stärk

-

främst Olofsgatan, men också Östra Kyrkogtan och Östra
Esplanaden. Detkan innebära risker om inte passagerna är
traﬁksäkra.
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Genom de gröna stråken förbinds också de beﬁntliga
parkerna Brunnsparken och Folkparken, samt omgiv
tätortsnära natur vid t ex Södra Gärde, Fröseke och Göljehult.
minskar.

a ande
passager över de
upprivna järnvägsspåren, kan denna äldre del av samhälmånga v
a ckra, kulturhistoriskt värdefulla husen i Kexholmsområdet har identiﬁerats och uppmärksammats på

En ny central park - Järnvägsparken - i östra delen av
unga och gamla nära centrum och bussterminal. De redan
när de knyts samman genom gröna stråk för gång eller
mellan centrum, skola, arbetsplatser och omgiv
enserna är positiv
Konsekv

stadsbilden. Banvallarnas läge ﬁnns kvar i nya gång-och
andeen
natur.
cykelvägar och äv
i en ny bussgata. Järnvägs
a inte bara för hälsan med möjelement har bev
arats.

a och trygga mötesplatser.
ara den biologiska mångara alla uppvuxna träd i samhället
behåller man de spridningskorridorer som exempelvis en
trädkantad gata kan utgöra.
område vilket innebär ungefär 5 minuters promenad.

Konsekvenser

-

Den historiska eran i Åseda, då järnvägen kom till byn

-

Strategi

Sillakrökstorget, vid korsningen Olofsgtan och JärnvägsgaÅsedaborna.
a föreningsliv
enemang och aktiviteter. Föreningarna blir intressanta äv
för utöv
stärka samman
ortens identitet ochgammalt
locka ny
Knyt

Järnvägsområdet får en upprustad och delvis ny använding genom en utv
e cklad aktivitetspark, centralt belägna
bostäder, upprustad eller ny bussterminal, ny
mötesplatser. Därmed försvinner den förfulande barriär
som järnvägsområdet idag innebär.
66
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kan därför behöv
med en induKonsekvenser - Strategi
Näringslivsoch aservi-

ceutveckling

marknadsföras och synliggöras och locka ﬂer etableringar,
ny

Industri

Företagsutv
eckling inom västra industriområdet är beServiceutveckling, tillgänglighet
gränsad till ytor nära beﬁntliga industrier men kan också
utökas något mot banv
allen i söder och Badebodaån i norr.
I Åseda tätort ska det v
Eftersom transporterna till västra industriområdet måste
ackrare och grönare centrum
ske delvis på beﬁntliga bostadsgator t ex Floragatan, och
liga mötesplatser
gymnasieskolan ligger intill måste ev
entuella miljöstöoch
cykelparkeringar
under
tak
blir
draghjälp
till handeln
rande faktorer noga klarläggas och förhindras. Om inte
och besök på caféer och restauranger.
negativa konsekv
inte är påv
erkbara genom fysisk planering, som t ex bemöende och skolelev
tande, tillgänglighet och annorlunda utbud bidrar också
utbygnad av industrierna här kan ske.
orter.När alla lokaler i centrum är fy
Inom Östra industriområdet ﬁnns redan en del planlagd
rörelse
liv.
inte och
till för
mark för industriutv
e ckling men denna räcker
någon större expansion. Mark måste därför förvärv
as i
När
busstraﬁk
och
biltraﬁk
kan
separeras
och
minska på
områden söder om rv 23/37. Här ﬁnns stora obebyggda
de mest frekv
enta handels- och servicegatorna –Järnvägsytor som mestadels består av uppvuxen barrskog utan
gatan och Olofsgatan- kan de osäkra förhållandena för
A v stånd till bebyggelse är också förhållandevis stort v
arför
med stor landsbygd runt omkring, kan man dock aldrig
konsekv
enser för natur och människor inte bör bli omfathelt planera för bilfrihet på aﬀärsgatorna, i synnerhet som
tande.
kollektiv
a färdmedel inte når ut till alla by
Konsekv
Genom
öv
måste anläggas och den idag beﬁntliga infarten till västra
blirfår
detnytydligare
hur gaturummen disponeras för olika
industriområdet byggas om.
Alternativt
infart till
traﬁkslag.
Älghultsvägen och det som ska bli huvudinfart till samhället. Om användningen av bil ska minska måste på sikt
med gång och cykel. Beﬁntlig gc-passage under väg 23/37
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Konsekve
a lägen som Björkåkraområdet är positivt
er
många inpendlare och genom marknadsföring av sådana
till Åseda. Områdena Fröseke och Göljahult pekas också
ut för villabebyggelse som kan ge en lantlig känsla men
ändå nära service i samhället. Fröseke ligger söder om
riksväg 23/37 och något markförvärv här har ännu inte
v arit aktuellt.
Flerbostadshus i centrum utmed Järnvägsgatan är prioriterat och påv
villor blir tillgängliga för köp och råmark behöv
i anspråk. Centrumnära ﬂerbostadshus påverkar ”stadslive
tätningar i beﬁntlig bebyggelse är positivt. Annars skulle
den tätortsnära naturen behöv
viktigt syfte för rekreation, motion och hälsa. Flerbostads-

er inte tas

efter aﬀärernas stängningsdags, vilket i sin tur ökar tryggheten och säkerheten under dygnets mörka timmar.
t ex barnfamiljer efterfrågar, bra förskolor och skolor och
möjligheter för fritidsdaktiviteter. Öv
vet, skapa ﬂer mötesplatser m m.

68
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Inledning
ad en översiktsplan är
och hur processen ser ut fram till dess antagande av Kommunfullmäktige. Här beskrivs också de medborgardialoger
som hållits och vilka tidigare arbeten som ligger till grund
för öv
ersiktsplanen.

I andra alternativ
et skapas också en GC väg
en ny bussgata under viadukten och till Gymnasieskolan.
busstraﬁken över viadukten försvinner.
Kollektivtraﬁken ska ha en central och välkomnande knutpunkt i bussterminalen som utv

e

-

Huvudinfart till Åseda från rv 23/37 ska gå via Älghultsväter utve
gen,
somsammanfatbreddas och får möjlighet till trädplantering och
och då under respektiv
e sakområde, vilka
också
gång- och cykelbanor.
tas i det följande.
I öv
och Järnvägsgatan blir Åsedas huvudgator och
ar för utv
e ckling och tillväxt men också på brister som Olofsgatan
bör
ﬁnrum, där det blir tydligare var olika traﬁkslag rör sig och
parkerar; bilar, cyklister, fotgängare eller ﬂanörer.
De väsentliga frågorna handlar om järnvägsområdets omNy
v andling och förtydligande av infrastrukturen i samhället,
ﬁnna mer platser och mark där industrin kan utvecklas och
motions-och rekreationsområden. Cykelvägar ska också
där bostäder av olika slag kan byggas, förtydliga grön och
anläggas utmed Västra vägen och Östra vägen samt utblåstrukturen och samtidigt försöka knyta samman gammed Södra Esplanaden.

Barriären mellan Kexholmsområdet och centrumområdet
infrastrukturen
kan öv
på Kexholmssidan.
P lanförslaget redovisar två alternativ till lösning av busstraﬁken. Vid samrådet om planförslaget ges förhoppningsvis
Stärk grön-och blåstrukturen
mer synpunkter och underlag för vilket alternativ som ska
arbetas vidare på. I ena alternativ
et blir bussterminalen kv
a
Badebodaån
skall
v
a
blå
stråket
genom
i samma läge och en GC väg anordnas i smalspårets och norsamhället, v
ars huvudpunkt är Kyrkparken. Denna ska
malspårets sträckning under viadukten och bort till Gymnasieskolan. Busstraﬁken blir kvar över viadukten.
Tillvarata

och

utveckla

Inom järnvägsområdet kan skapas en ny central aktivitets70
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park, - Järnvägsparken- där det redan idag ﬁnns ytor för t
ex minigolf och boule.

ner kan v
nationer i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Beﬁntlig grönstruktur, dels i de tätortsnära parkerna, t ex
Brunnsparken, Folkets park m ﬂ, och dels i den omgivande

Näringslivs-

grönytor, t ex äldre träd och alleer ska bev

en mindre
-

giska mångfalden.
Badplatsen och campingen vid Björkåkragölen ska ges
möjlighet för utv
e ckling.

Då samhället idag kan kännas uppdelat i två områden,
höjd- och spårbarriär ska byggas bort genom tillgängligare
ara element

och

-

serviceutveckling
-

livets utve
för industrins ny
aras och är vikkan expandera. Markförvärv och planläggning ska därför
prioriteras och i synnerhet mer mark söder om rv 23/37.
Handel och service ska kunna etableras i centrum och
nybebyggelse planläggas för ﬂexibla användningar som
bostäder, kontor och handel.
ara en fullserviceort med butiker, cafeer och restauranger. Det ska v
och cykel, kombinerat med ny

a trädplanteringar.

Kommunens näringslivsutv
ecklare ska samv
mål.
a mötesplatser - parker, knutpunkter,
torg och ytor för olika ev
enemang- samt ny
a bostäder inom
Samv
och lokala kluster och nätv
erk . Genom sådan sa
a” Åseda.
synliggörs och marknadsförs kommunens resurser för
näringslivsutv
eckling.
Värdefulla karaktärsbyggander i samhället som helhet
ersitetets roll som motor ska tas tillv
Linneuniv
liksom inom Kexholmsområdet ska uppmärksammas.
och detaljer från järnvägsepokens era.

råd och tips tas fram för hur man tar tillv
toriska bebyggelse.
er och förnya äldre detaljpla-

knyta till sig aktuell och ny kunskap och forskning.
ara sin kulturhis-
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•
behövs såväl färdiga tomter till försäljning som ﬂerbostadslägenheter med olika upplåtelseformer. Gemensamt
ara
stånd till service, vård, skolor.

•
•
-

•
•

Idag ﬁnns inom Björkåkraområdet en detaljplan med villatomter klar för genomförande. Området vid T
också planläggas för bostäder.
a områden
för bostäder/villor även om det inte ﬁnns kommunägd
mark där. Kommunen är positiv till enskilda avstyckningmen ändå nära samhället med all sin service.

b
art/svartgrå armatur,
max 8 meter
grönska, mer träd
möbler såsom bänkar, papperskorgar, anslagstavlor, cykelställ, enhetliga färger, gråsv
sky l tar på fasader eller allmän platsmark, anpassning till fasadens arkitektur
uteserv
tall

ska ska följas i
Gestaltningsprogrammets rådallvägen
och riktlinjer
samband med ny
a inköp, underhåll samt ny och ombyg
nad.

Konsekvenser
Av
när fördjupade öv

enser pekar på vad som händer
ersiktsplanens förslag ska genom

Inom järnvägsområdet pågår planläggning för nya ﬂerbostadshus. Husen ska v
ara max 4 våningar. V
i d Ordenshuenserna i
set på höjden kan både ﬂerbostadshus och radhus/parhus
regel bli positiv
erbyggas.
siktsplan inte går på djupet i detaljer måste de förväntade
Enplansbyggnader på Olofsgatan och Järnvägsgatan tillåts
konsekv
enserna bedömas med hänsyn härtill.
tade konsekv

a lägen för bostäder och kontor.
Gestaltning
skapa ordning och sammanhållning i samhällets gaturum,
oﬀentliga mötesplatser och bebyggelse. Råd ges för
färgv
al, gärna ”Åsedagult”
•
•
golv/ markbeläggning, mer gatsten, mindre asfalt
72

enser, både positiv

förväntas konsekv
k nollalternativet beskriv
utv e ckligen fortgår ”som v
gen genomförs.
Eftersom Konsekv
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK1944
Handläggare: Sara Nodmar,
Datum: 2017-10-31

Regionstyrelsen

Remissyttrande – granskning, tillägg till översiktsplanen
för vindkraft i Ljungby kommun.

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Ljungby kommun.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Ljungby kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Ljungby kommun har tagit fram ett förslag till tillägg i översiktsplanen för
vindkraft. Syftet är att ta fram ett planeringsunderlag till tjänstemän och politiker
vid handläggning av vindkraftsärenden samt peka ut områden lämpliga för
vindkraftsetablering. Förslaget har skickats ut för granskning till olika
remissinstanser, bland annat Region Kronoberg.
Region Kronoberg har yttrat sig 2017-03-21 i samrådsskedet över tillägg till
översiktsplanen för vindkraft i Ljungby kommun.
Region Kronoberg har inga ytterligare synpunkter att framföra i
granskningsskedet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Tillägg till översiktsplanen för vindkraft, Ljungby kommun
Remissyttrande över Tillägg till översiktsplanen för vindkraft, Ljungby
kommun
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK1944
Handläggare: Sara Nodmar,
Datum: 2017-10-31

Miljö- och byggförvaltningen
Ljungby kommun
341 83 Ljungby

Remissyttrande – granskning, tillägg till översiktsplanen
för vindkraft, Ljungby kommun, ert diarienummer KS
2015/0169

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Ljungby beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har inga ytterligare synpunkter att framföra i
granskningsskedet över förslaget till tillägg i översiktsplanen för vindkraft.
Synpunkter
Ljungby kommun har tagit fram ett förslag till tillägg i översiktsplanen för
vindkraft. Syftet är att ta fram ett planeringsunderlag till tjänstemän och politiker
vid handläggning av vindkraftsärenden samt peka ut områden lämpliga för
vindkraftsetablering. Förslaget har skickats ut för granskning till olika
remissinstanser, bland annat Region Kronoberg.
Region Kronoberg har yttrat sig 2017-03-21 i samrådsskedet över tillägg till
översiktsplanen för vindkraft i Ljungby kommun.
Region Kronoberg har inga ytterligare synpunkter att framföra i
granskningsskedet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Från:
Till:

Ärende:
Datum:
Bilagor:

Gunnarsson Ulla
registraturen@boverket.se; Elnat.planer@eon.se; exp-hkv@mil.se; Region Kronoberg Officiell brevlåda;
reqistrator@lm.se; luftfart@transportstyrelsen.se; lfv@lfv.se; halland@lansstyrelsen.se;
jonkoping@lansstyrelsen.se; kronoberq@lansstyrelsen.se; maj-lis.hansson@polisen.se; Region Kronoberg
Officiell brevlåda; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; kundcenter@sveaskog.se; info@skl.se;
info@sydvatten.se; info@sodra.com; skanova-remisser-jonkoping@skanova.se;
kronoberg@lansstyrelsen.se; kristianstad@trafikverket.se; klk@alvesta.se; kommunen@gislaved.se;
direkt@halmstad.se; sbk@hylte.se; kommun@laholm.se; mbn@markaryd.se; miljostadsbygqnad@varnamo.se; mob@almhult.se; Barn och utbildningsnämnden; Kultur och fritidsnämnden;
Miljö och byggnämnden; Socialnämnden Ljungby; Tekniska nämnden; Karlund Carina; Bublik Ljiljana;
bo.schonbeck@ljungby-energi.se; ingvarnilsson45@gmail.com; Bublik Ljiljana; Räddningstjänsten; Ohlsson
Ulrika; Carina Bengtsson; Magnus Gunnarsson; Christer Henriksson; kjell.jormfeldt@telia .com; Anne
Karlsson; matskarlssonbygg@gmail.com; jan.lorentzon@sd.se; Solling Lars; wirehn@telia.com;
emma.m.nilsson@svenskakyrkan.se; mattias.lindstam@svenskakyrkan.se;
berga.pastorat@svenskakyrkan .se; sodraljunqa.forsamling@svenskakyrkan.se;
klas.gustavsson@svenskakyrkan .se; info@cil.se; mikael.rissvik@ryssbygymnasiet.se; Sunnerbogymnasiet;
ljungby@friluftsframjandet.se; kronoberg@naturskyddsföreninqen.se; turist@stfturist.se; info@svenskvindkraft.org; josefin.granrot@gmail.com; sockenrad@angelstadbolmen.se; webmaster@bolmso.se;
kristian.gunnarsson@kpmg.se; karl-einar@bokeliden.se; ingbrittj@spray.se; rune.hakansson@lby.se;
ryssbysockenrad@gmail.com; ulrika.richter@gmail.com; sunnera-ugglansryd.byalag@spray.se;
sivobernt@dannas.se; gunillahakansson@lby.se; sockenradet@gmail.com; bennyandersson@telia.com;
sm7lnp@telia.com; ljungbyhembygdsforening@ljungby.nu; sara.karlsson@ljungby.nu;
arne.falk@outlook.com; solveig.carlsson@bolmso .se; maj.hamilton-poulsen@skola.ljungby.se;
nilsson.marie@netatonce.net; ryssbyigge@telia.com; lillboden_jonsboda@hotmail.com;
info@torpabystuga.se; hanna.wiberg@kalmarglobal.com; ingmar.ranglakop@lby.se;
johansson.sten@hotmail.se; markus_johanssons@hotmail.com; info@evaihov.se;
johansson.christian@telia.com; lucas.hylander@gmail.com; ambjornsgard@ljungby.nu;
ove.trulsson@ljungby.nu; klas@lidhultsror.se; registrator@lrf.se; aronsson.prastgarden@hotmail.com;
nobblegard@telai.com; lasse.sommarsate@spray.se; singsjogard@telia.com
Remiss vindkraftsplan
den 16 oktober 2017 11:53:54
Kungörelse.pdf

Skickar kungörelsen till Tillägg till översiktsplanen för VINDKRAFT i Ljungby kommun.
Handlingarna finns att läsa på Ljungby kommuns hemsida under adress
www.ljungby.se/vindkraft .
Svar på remissen vill vi ha senast den 18 december 2017.
Med vänliga hälsningar
Ulla Gunnarsson
Planarkitekt
Miljö- och byggförvaltningen
Plan
Ljungby kommun
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby
Tel. 0372-78 92 68
Webbplats: www.ljungby.se
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Miljö- och byggförvaltningen
Planavdelningen
Ulla Gunnarsson
Tel. 0372-78 92 68
E-post: ulla.gunnarsson@ljungby.se

KUNGÖRELSE
Tillägg till översiktsplanen för
VINDKRAFT
i Ljungby kommun
Den 10 oktober beslutade kommunstyrelsen att vindkraftsplanen för
Ljungby kommun ska skickas ut för granskning. Ett planförslag som du
som invånare kan lämna synpunkter på. Under granskningstiden finns
planförslaget tillgängligt på biblioteken i Ljungby, Lagan, Ryssby och
Lidhult samt i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby kommun och på
kommunens webbplats www.ljungby.se/vindkraft. Där finns förslaget till
vindkraftsplan att läsa.
Samrådstid: 17 oktober 2017 – 18 december 2017
Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa
skriftligen senast måndagen den 18 december till Ljungby kommun,
Miljö- och byggförvaltningen, 341 83 Ljungby eller till
miljo.byggnamnden@ljungby.se.
Kontakt
Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor:
Planarkitekt Ulla Gunnarsson, telefon 0372-78 92 68,
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se eller
Miljöinspektör Hanna Svahnström, tel 0372-78 92 65,
e-post hanna.svahnström@ljungby.se.

KOMMUNSTYRELSEN
Oktober 2017
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Tillägg till översiktsplanen

VINDKRAFT
i
Ljungby kommun

SAMRÅDSHANDLING
Samrådstid: 20 januari 2017 – 20 mars 2017

Miljö- och byggförvaltningen 2016
Page 522 of 652

Medverkande:
Beställare
Kommunstyrelsen
Arbetsgrupp
Hanna Svahnström, miljöinspektör
Alexandra Larsson, miljöinspektör
Ulla Gunnarsson, planarkitekt
Kartor: Anna Aracsy, planarkitekt
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SAMMANFATTNING
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun beslutade den 2 juni 2015 att ge
miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram förslag till reviderad
vindkraftsplan. Förutsättningarna för vindkraft har ändrats sedan 2009 då
den tidigare vindkraftsplanen antogs.
Energimyndigheten har gjort en ny vindkartering med 250 meter mellan
punkterna som används i denna planen. Eftersom vinden är den viktigaste
faktorn när det gäller vindkraft är det viktigt att vindkraftverk placeras där
det blåser bra. Vindkraftverk kan placeras både på öppna ytor och i
skogsområden. I skogen behöver vindkraftverken vara högre. Det finns flera
områden i kommunen som bedöms lämpliga för vindkraft.
Etablering av vindkraftverk medför alltid störningar och risker. Många
problem har begränsats tack vare ny teknik och ökad kunskap om
vindkraftens påverkan på människor, djur och natur. Det finns risk för att
människor blir störda av ljud, skuggor och påverkan på landskapsbilden. Det
finns också risk att växt- och djurlivet blir stört av vindkraftsetableringar.
I Ljungby kommun finns sju olika riksintressen som man måste ta särskild
hänsyn till vid planeringen av vindkraft. Det gäller naturvård,
kulturmiljövård, friluftsliv, kommunikationer, yrkesfiske, totalförsvaret samt
riksintresse för skyddade vattendrag. Ett riksintresse anger att det är unikt
eller speciellt i en region, i riket eller internationellt sett. Dessutom finns det
naturreservat och Natura 2000-områden som ska behandlas varsamt.
Länsstyrelsen ska alltid kontaktas om det finns risk för att något riksintresse
påtagligt skadas av vindkraftverken.
Etablering av vindkraft i kommunen kan medföra en rad positiva effekter ur
näringslivssynpunkt. Anläggande av nya vägar, transporter och
projekteringsarbeten är sådant som kan skötas av lokala entreprenörer. Det
finns också möjlighet till arrendeintäkter för markägare samt eventuell
vindbonus.
Det finns också intressen inom turism- och besöksnäringen där
verksamhetsutövarna är oroliga för att vissa områden och miljöer kan bli
mindre attraktiva på grund av vindkraftsetableringar. Risk finns också för att
det kan uppstå konflikter om någon vill bygga bostad eller fritidshus och
byggnaden hamnar för nära en planerad vindkraftsetablering.
De områden som är mest lämpliga för vindkraftsutbyggnad anses vara de
som har bra vindförhållanden samt har närhet till antingen större väg eller
kraftledning. Dessa områden som är utpekade på en karta ska i första hand
avsättas för vindkraft.
Ett antal riktlinjer som tar ställning till hur vindkraftverken får se ut och var
de ska placeras har satts upp. Dessutom beskrivs vad som gäller för
påverkan av ljud, ljus och skuggor med mera.
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Miljöaspekter som behandlats i miljöbedömningen (sid 49) är naturvård,
kulturmiljö, friluftsliv, tysta områden, landskapsbild, flora och fauna, buller,
skuggbilder, ljus, växthusgaser, miljökvalitetsnormer, ekonomiska
konsekvenser och sociala konsekvenser. Bedömningen är att
vindkraftsetableringar är positiva ur miljösynpunkt eftersom de kan ersätta
elproduktion i anläggningar som använder fossila bränslen. Den negativa
påverkan som kan uppkomma är framförallt ljud, skuggbildning och
påverkan på landskapsbilden. Det är viktigt att beakta hur vindkraftverken
ska placeras och utformas för att minimera den negativa påverkan.
Kommunen ser positivt på en utbyggnad av vindkraften i kommunen och
har bland annat tagit ställning till följande:
-

Vindkraftsanläggningar prioriteras i de områden som är utpekade i
vindkraftsplanen.

-

Planering ska ske med miljöhänsyn så att påtaglig skada inte uppstår
på natur- och kulturmiljöns värden.

-

Kommunens vindkraftsplanering ska främja en långsiktigt god
hushållning med vindenergi och markresurser.

-

Placering av vindkraftverk ska i första hand ske
o där väsentliga intressen inte skadas
o så att anslutning till el- och vägnät blir så enkel som möjligt
o i ordnade grupper
o där det finns gynnsamma vindförhållanden.
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BAKGRUND
Inledning
Ljungby kommun har bra förutsättningar för vindkraft. Det beror dels på
goda vindförhållanden, dels på att kommunen är glest befolkad.
Kommunens nuvarande översiktsplan behandlar inte vindkraft därför är
avsikten att de viktigaste delarna ur denna plan tas med när den nya
översiktplanen arbetas fram.

Syfte
Syftet är att ta fram ett reviderat planeringsunderlag som ska vara till hjälp
för både politiker och tjänstemän vid handläggning av vindkraftsärenden.
Vindkraftsplanen ska i första hand peka ut områden som är lämpliga för
vindkraft. Det är viktigt att ta till vara den miljövänliga resurs som vinden
utgör och att vindenergin utnyttjas optimalt. Vindkraftsplanen ska alltså
bidra till en god hushållning med såväl vindenergin som andra resurser.

Nationellt mål
Regeringens mål för klimat- och energipolitiken till år 2020 är bland annat
att minst 50 procent av energianvändningen ska bestå av förnybar energi.
Energimyndighetens planeringsmål för vindkraft år 2020 är 30 TWh
(terawatt-timmar), varav 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh lokaliserat
till havs. 2015 producerade vindkraften i Sverige ca 16 TWh el.

Regionalt mål
Enligt de regionala miljömålen i Kronobergs län ska Kronobergs län
2050 vara ett så kallat ”Plusenergilän”. Det innebär att produktionen av
förnybar energi och biobränsle ska överstiga den totala
energianvändningen i länet; vi ska vara självförsörjande och kunna
exportera förnybar energi.

Kommunens mål
Regeringen har betonat vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra
myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en
lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vind.
Med utgångspunkt från detta är Ljungby kommuns vision och mål att bidra
till att det nationella målet uppnås.
Borgmästaravtalet för klimat och energi har kallats ”världens största urbana
klimat- och energiinitiativ”, ett avtal där tusentals lokala och regionala
myndigheter frivilligt åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och energimål
inom deras territorium. Ljungby kommun har skrivit på Borgmästaravtalet
och därmed förbundit sig att delta i en process där målet är att minska
koldioxidutsläppen med minst 20 procent fram till år 2020 jämfört med år
1990. Vindkraft är en del i åtgärdsplanen där Ljungby kommun kan delta i
möjliga investeringar eller samarbeten för vindkraft.
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Omfattning
Vindkraftsplanen, som ska utgöra ett tillägg till översiktsplanen, omfattar
hela kommunen. Avsikten har varit att arbeta in vindkraftsplanen i
översiktsplanen. Men eftersom arbetet med översiktsplanen inte kommer att
vara klart förrän 2019 är avsikten att jobba fram en reviderad vindkraftsplan
som kan antas under våren 2017.
I vindkraftsplanen behandlas inte vindkraftverk med en totalhöjd (höjd från
marken upp till översta vingspetsen) under 50 meter. Sådana mindre verk
har en begränsad påverkan på omgivningen vilket gör att de faller utanför
det som vindkraftsplanen reglerar. Dessa verk kan alltså behandlas enligt
Plan- och bygglagen (PBL) oavsett vad vindkraftsplanen säger.

7
Page 528 of 652

VINDKRAFT I LJUNGBY KOMMUN
Vindförutsättningar
Energimyndighetens vindkartering visar att Ljungby kommun har bra
vindförhållanden för att ligga i inlandet. Ljungby kommun som har en yta på
knappt 2000 kvadratkilometer, består till största delen av skogsmark.
Kommunen är till ytan en av de största kommunerna i södra Sverige.

Riksintresse för vindkraft
Med stöd av miljöbalken kan betydelsefulla markområden ges status av
riksintresse. Energimyndigheten har tagit fram förslag till områden av
riksintresse för vindkraftsetablering som Ljungby kommun har haft
möjlighet att lämna synpunkter på. I det fastställda riksintresset finns inga
områden i Ljungby kommun.

Vad säger lagen?
Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Med en särskild översiktsplanering för vindkraft kan kommunen i förväg
tala om var man anser att vindkraftsetableringar är lämpliga och var de av
olika skäl inte är lämpliga. När kommunen prövar uppförande av olika
byggnationer eller när andra beslut tas som rör mark- och
vattenanvändningen i kommunen ska vindkraftsplanen vara vägledande för
kommande beslut.
Ljungby kommuns översiktsplan antogs 2006. Arbetet med en ny
översiktsplan har påbörjats och enligt planerna ska den vara klar 2019.
Eftersom det är viktigt att ha en aktuell vindkraftsplan har kommunstyrelsen
beslutat att planen ska arbetas fram utan att invänta översiktsplanen.
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Plan- och bygglagen (PBL)

Enligt plan- och bygglagens andra kapitel ska mark- och vattenområden
användas för det eller de ändamål områdena är mest lämpade för. Där står
också att en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med
energi och råvaror skall främjas. Det är plan- och bygglagen som styr hur
planprocessen ska gå till.
Ett tematiskt tillägg till översiktsplan handläggs som en översiktplan enligt
plan- och bygglagens tredje kapitel. Lagstiftningen ställer vissa
grundläggande krav på hur en översiktsplan ska vara utformad men ger även
en stor frihet i det närmare innehållet. Flera statliga utredningar tar även upp
översiktsplanen som det lämpligaste verktyget för lokaliseringsprövning av
vindkraft.
Vindkraftsplanen antas av kommunfullmäktige men är inte juridiskt
bindande. För att ett ställningstagande i vindkraftsplanen ska bli juridiskt
bindande ska det följas upp med områdesbestämmelser, detaljplan eller
bygglov..
Prövningen
För vindkraftverk som är högre än 20 meter eller med en vindturbindiameter
över 3 meter krävs bygglov. Detsamma gäller för vindkraftverk med en
totalhöjd på maximalt 20 meter och en rotordiameter på maximalt 3 meter
om vindkraftverk monteras på en byggnad eller kommer uppföras på ett
kortare avstånd från tomtgränsen än verkets höjd.
För att uppföra en vindkraftsanläggning som omfattas av tillstånd enligt
miljöbalken eller för så kallade ”miniverk” som är max 20 meter höga
behövs inget bygglov men en bygganmälan ska göras enligt plan- och
byggförordningen (PBF) (2011:338).

Miljöbalken (MB)

Prövningen
Vindkraftverk klassas som miljöfarlig verksamhet och ska prövas gentemot
miljöbalken.
Gränserna för tillståndspliktiga och anmälningspliktiga anläggningar
framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251). Vindkraftverk som
inklusive rotorblad är högre än 150 meter alternativt en gruppstation av sju
eller fler vindkraftverk där vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120
meter är tillståndspliktiga. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. Under dessa
gränser räcker det med en anmälan till kommunen. Gränsen för
anmälningsplikt går vid enstaka vindkraftverk som är högre än 50 meter,
inklusive rotorblad, två eller fler verk som står tillsammans eller ett verk
som kommer att stå tillsammans med ett befintligt verk.
Om en anläggning kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska den
tillståndsprövas.
I miljöbalken 16 kap finns det sedan den 1 augusti 2009 en bestämmelse om
att tillstånd endast får ges om den kommun där anläggningen avses att
9
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uppföras har tillstyrkt det. Kravet gäller dock inte om regeringen har tillåtit
verksamheten enligt 17 kapitlet MB.
I tabellen nedan ges en översikt av prövning enligt miljöbalken och planoch bygglagen beroende på storlek på vindkraftverk.
Bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden
Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel innehåller bestämmelser för
hushållning med landets mark- och vattenområden. Enligt bestämmelserna
ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för. Hushållningsbestämmelserna hanterar både
bevarande- och nyttjandeintressen. Vid konflikt mellan olika intressen ska
det ändamål prioriteras som på lämpligaste sätt främjar god hushållning.
Riksintressen
Om de allmänna intressena är viktiga för något område kan de ges status av
riksintresse. Områden med riksintressen ska skyddas mot ingrepp eller
åtgärder som kan innebära påtaglig skada för riksintresset. I Ljungby
kommun finns riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv,
kommunikationer, yrkesfiske, skyddade vattendrag och totalförsvaret. Dessa
redovisas mera ingående under rubriken Allmänna intressen.

Antal/
Storlek

Prövning

Medelstora
anläggningar

Stora
anläggningar

1 verk 20‐50 m

1 verk större än
50 m eller

7 eller fler verk som är
högre än 120 m

Max 3 m i
diameter på
rotor

Större än 3 m i
diameter på
rotor

Grupp på 2 eller
fler verk

Alla i grupp som är
över 150 m

Anmälan enligt
PBF

Bygglov

Anmälan enligt
miljöbalken

Tillstånd enligt
miljöbalken

Bygglov

Anmälan enligt PBF

Miniverk

Gårdsverk

1 verk max 20 m

Kommunal tillstyrkan

Prövning av vindkraftverk enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.
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Roller och ansvar

Det är myndigheten som prövar ansökan som utreder
om vindkraftsetablering ska tillåtas enligt miljöbalkens
regler. För att kunna ge tillstånd krävs att den berörda
kommunen tillstyrker etableringen.

Rimlig svarstid

Beslut från kommunen gällande kommunal tillstyrkan
bör normalt ges inom 2‐3 månader från det att
begäran skickats från prövningsmyndigheten. Det är
dock viktigt att en kommun som är negativ till en
etablering av vindkraft tydligt redogör för sin
uppfattning i ett tidigt skede.

Beslut om
tillstyrkan

Kommunen avgör själv vem som fattar beslut inom
kommunen. Beslut om tillstyrkan kan delegeras till
kommunstyrelsen eller en nämnd för att få en
snabbare process.

Vad fattar
kommunen beslut
om?

Kommunen fattar beslut om vindkraftsetableringen
utgör lämplig mark‐ och vattenanvändning. Beslutet
grundas företrädesvis på de riktlinjer som anges i
översiktsplanen.

Ska kommunen
motivera?

Kommunens beslut ska vara tydligt och bör motiveras
för att öka förståelsen för ställningstagandet.

Villkor i beslut om
tillstyrkan?

Kommunen kan inte ställa villkor i beslut om
tillstyrkan. Som part i tillståndsärenden kan
kommunen lämna synpunkter på etableringen vid
samråd och i yttrande över ansökan.

Ekonomiska krav
vid kommunal
tillstyrkan?

Att tillstyrka etablering beroende av att ersättning
betalas strider mot regeringsformens krav på
saklighet och opartiskhet.

Sammanfattning av frågor och rekommendationer om kommunal tillstyrkan
vid etablering av vindkraft. Energimyndigheten (ER 2015:05).
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Ansökan
inkommer

Prövnings‐
myndighet
Kommun,
beslut enligt
MB 16:4

Kungörelse
och remiss
av ansökan
Begäran om tillstyrkan

Beslut
angående
fråga om
tillstånd

Tillstyrker/avstyrker etableringen
Ger synpunkter
på etableringen.
Meddelar
eventuell negativ
inställning.

Kommun,
remissinstans

Projektör

Remiss om
komplettering
av ansökan

Tidig dialog
med
länsstyrelse
och kommun

Samråd med
länsstyrelse,
kommun,
enskilt
berörda m.fl.

Yttrar sig om
komplettering

Ansökan
inkl. MKB
lämnas in

Ger synpunkter
på etableringen
i yttrande över
ansökan

Lämnar in ev.
komplettering
av ansökan

Roller och ansvarsfördelning vid prövning av vindkraft enligt miljöbalken.
Energimyndigheten (ER 2015:05).
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Vindförhållanden

Karta 1. Vindkarteringskarta över Ljungby kommun som visar hur mycket
det blåser 150 meter över nollplansförskjutningen, med 250 meter mellan
beräkningspunkterna.
Kartan ovan visar hur många meter per sekund det blåser vid 150 meter över
nollplansförskjutningen. Nollplansförskjutningen är ¾ av vegetationens
höjd. För en granskog med höjden 20 meter innebär det att kartan för
årsmedelvinden på 150 meters höjd gäller på 15+150=165 meter över
marken. Vindkarteringen utgår från beräkningar i stället för riktiga
mätningar. Beräkningen är inte detaljerad utan utgår från punkter med 250
m emellan. Hänsyn tas bland annat till hur markytan ser ut, om det är slätt,
kuperat eller om det finns sjöar och vattendrag. Utifrån detta tillsammans
med andra kriterier är vindkarteringskartan framtagen.
Inom de rödmarkerade områdena är vindförhållandena bäst. Det betyder att
det blåser bäst i den västra delen av kommunen samt öster om Bolmen.
Med ny teknik både för vindkartering och för utformning av vindkraftverk
kan förutsättningarna ändras. Men denna vindkraftsplan utgår från de
förutsättningar som gäller enligt denna karta.
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Ställningstagande

De områden där det blåser nära 8 meter per sekund eller över ska i första
hand användas för vindkraft. Det är samtidigt viktigt att hushålla med
marken och använda den till det som den är mest lämpad för.
Det är vindkraftsaktörernas ansvar att på plats bekosta och genomföra egna
vindmätningar.

Störningar och risker
Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många
problem har begränsats tack vare ny teknik och ökad kunskap om
vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.
De faktorer som har störst betydelse för störningar på människor och
bebyggelse är ljud, ljus, skuggor, påverkan på landskapsbilden samt
störningar på växt- och djurliv. Andra störningsfaktorer kan vara
elektromagnetiska fält och störningar på radio- och telekommunikation.
Ljud
Vindkraftverk alstrar både mekaniskt och aerodynamiskt ljud. Det
aerodynamiska ljudet överväger och uppstår när rotorbladen passerar tornet.
Ljudet har stora likheter med det ljud som alstras av vinden i vegetationen.
Ljudnivån avtar med avståndet. Vid vind mellan 4-8 m/s hörs
vindkraftverken, men när det blåser mer än 8 m/s övertar bakgrundsljuden
från till exempel vindens sus i träden. Lövskog och blandskog ger under
sommarhalvåret ett bättre kamouflage av ljudet från vindkraftverk än vad
barrskog gör. Ljudutbredningen påverkas av terräng, vindförhållanden,
lufttemperatur och markens egenskaper. Över en sjö går ljudet längre men
vid till exempel en kulle bromsas ljudet upp. Vindförhållandena kan också
vara helt annorlunda vid marken jämfört med hur det ser ut längre upp.
Enligt Naturvårdsverket bör ljudnivån från vindkraft vid bostäder inte vara
högre än 40 dBA. Det är också praxis att villkor i tillstånd anger 40 dB (A)
som högsta värde i tillståndsbeslut för vindkraftanläggningar. Ljudnivån
anges i ekvivalent ljudnivå (Leq) vilket är ett mått på medelljudnivån under
en tidsperiod, inte ett den maximala ljudnivån, dock tas större hänsyn till höga
ljudnivåer jämfört med ett ’’vanligt’’ medelvärde.
Verksamhetsutövaren som ansvarar för vindkraftverken är också ansvarig
för att villkor följs. Vid tysta områden och områden där ljudmiljön är
särskilt viktig, till exempel i områden i fjäll och skärgårdar eller i närheten
av naturreservat och Natura-2000-områden där bakgrundsnivån är låg, i så
kallade tysta områden, bör ljud från vindkraftverk enligt Naturvårdsverket
inte överstiga 35 dB(A). I Ljungby kommuns översiktplan finns inga tysta
områden utpekade.
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Decibel (A)

Exempelljud

0‐15

Hörtröskeln för fullt hörande person

30 ‐ 35

Bakgrundsnivå i bostadsrum med mekanisk
ventilation

40

Lugnt bostadsområde, bakgrundsljud på bibliotek

50 ‐ 60

Medelljudnivå på mycket tyst stadsgata

60 ‐ 65

Samtal på kort avstånd

65 ‐ 75

Landande jetflygplan på 1000 m höjd

80 ‐ 85

Snälltåg med 100 km/h på 100 m avstånd

90 ‐ 95

Risk för hörselskada vid långvarig exponering

100

Startande långtradare på 5‐10 m avstånd

110

Diskotek

120 ‐130

Smärtgräns, fyrverkerier

Några exempel på ungefärlig ljudnivå.
Studier om störning av buller från vindkraftverk visar att andelen personer
som störs av buller ökade med stigande ljudnivå. Samtidigt är det inte bara
ljudnivån i sig som har betydelse. Om vindkraftverken syns eller inte samt
uppfattningen om vindkraftens påverkan på landskapet har betydelse för hur
mycket vi störs av ljudet. Studierna visar att 40 dB(A) är ett lämpligt
riktvärde utomhus vid bostäder.
En litteraturstudie genomfördes 2011 av forskare på Karolinska institutet,
Linköpings universitet och Kungliga tekniska högskolan som resulterat i en
slutrapport till Naturvårdsverket ”Kunskapssammanställning om infra- och
lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och
hälsoeffekter”.
Sammanställingen omfattar undersökningar av hur mycket infra- och
lågfrekvent ljud som vindkraftverk genererar (emission), nivåer vid bostäder
i närheten av vindkraftsanläggningar (immission), samt hälsoeffekter av
infra- och lågfrekvent ljudimmission från vindkraft vid bostäder.
Följande slutsatser har dragits från genomgången av litteraturen på området:
- Infraljud (1-20 Hz) från vindkraftverk är inte hörbart på nära håll och
än mindre på de avstånd där bostäder är belägna. Det finns inga
belägg för att infraljud vid dessa nivåer bidrar till bullerstörning eller
har andra hälsoeffekter.
- Lågfrekvent ljud (20-200 Hz) från moderna vindkraftverk är ofta
hörbart vid gällande riktvärden för bostäder, men vindkraftsbuller
har inte större innehåll av lågfrekvent ljud än andra vanliga
bullerkällor vid deras riktvärden, till exempel buller från vägtrafik.
- Större vindkraftverk genererar förhållandevis mer lågfrekvent ljud än
mindre vindkraftverk, även med hänsyn taget till total ljudnivå. Med
allt större vindkraftverk kommer därför andelen lågfrekvensljud i
vindkraftsbullret att öka något. Förutsatt att riktvärdet utomhus vid
bostadens fasad, 40 dBA, och Socialstyrelsens riktvärden för
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lågfrekvent buller inomhus är uppfyllda är det dock inte troligt att
allvarliga störningar till följd av lågfrekvensbuller från vindraft är att
vänta i framtiden.
- Vindkraftsbuller kan orsaka bullerstörningar bland boende. Vid
nivåer kring 35-40 dBA, det vill säga precis under riktvärdet 40
dBA, uppger 10-20 % av de boende att de är ganska eller mycket
störda av vindkraftsbuller. Störningen beror i huvudsak på det
pulserande svischande ljud som uppstår när rotorbladen passerar
genom luften. Detta ljud är inte lågfrekvent, utan har sin
huvudsakliga energi i frekvensområdet 500-1000 Hz.
- Förutom besvärsupplevelser av buller har inga påtagliga
ohälsoeffekter av vindkraftsbuller kunnat påvisas. Samband mellan
vindkraftsbuller och självrapporterad sömnstörning har redovisats i
vissa studier, medan andra studier inte funnit något sådant samband.
Det påstås ibland att infra- och lågfrekvent buller från vindkraft kan medföra
risk för allvarliga hälsoeffekter i form av ”vibroakustisk sjukdom”,
”vindkraftssyndrom” eller skadlig infraljudspåverkan på innerörat. En
genomgång av det vetenskapliga underlaget visar att dessa påståenden
saknar belägg.
Ljus
Transportstyrelen har tagit fram regler för hur höga objekt ska markeras med
ljus för att flygande fordon ska upptäcka dem, så kallad hinderbelysning.
Vindkraftverk som har en totalhöjd mellan 45 - 150 meter över markytan ska
markeras med vit färg och vara försett med blinkande medelintensivt rött ljus
under skymning, gryning och mörker. Vindkraftverk som är 150 meter eller
högre ska markeras med vit färg och förses med högintensivt vitt blinkande
ljus. Ett vindkraftverk som inklusive rotorn i sitt högsta läge har en höjd som
är mellan 110 och 150 meter över markytan får som alternativ till
medelintensivt rött blinkande ljus förses med högintensivt vitt blinkande ljus
under skymning, gryning och mörker. Blinkande ljus bör om möjligt
synkroniseras med närliggande föremåls blinkande ljus för att minska
störningar i omgivningen.
I en vindkraftverkspark ska minst de vindkraftverk som utgör parkens yttre
gräns markeras enligt föregående stycke. De vindkraftverk som ingår i en
vindkraftverkspark och som inte utgör parkens yttre gräns ska markeras med
vit färg och förses med minst lågintensiva ljus. De vindkraftverk som är
belägna innanför vindkraftverksparkens yttre gräns och som har en höjd
över markytan som är högre än de vindkraftverk som utgör den yttre
gränsen ska markeras enligt föregående stycke.
Ljuset ska vara placerat på vindkraftverkets högsta fasta punkt om denna är
150 meter eller lägre över markytan. För vindkraftverk vars högsta fasta
punkt överstiger 150 meter över markytan ska beslut om markering
inhämtas från Transportstyrelsen i varje enskilt fall.
Vindkraftverket ska markeras med ljus som är synligt horisonten runt.
Högintensiva ljus som installeras på nivån 150 meter eller lägre över
markytan ska riktas uppåt för att minska störningar för omgivande
bebyggelse.
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Skuggor
Vindkraftverk ger upphov till rörliga skuggor som kan vålla problem.
Placeringen av vindkraftverk är viktig. Skuggornas störande effekt på
omgivningen är beroende av navhöjd, rotordiameter, solstånd, avstånd,
väder, siktförhållanden, vindriktning och topografi. Det finns inga
riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk. I Boverkets
Vindkraftshandbok hänvisas till en rekommendation som ursprungligen
kommer från Tyskland. Rekommendationen
innebär att för störningskänslig plats bör den
faktiska skuggtiden inte överstiga 30 minuter per
dag eller åtta timmar per år. Med faktisk skuggtid
avses den sammanlagda tid som skuggeffekter
uppträder på störningskänsliga platser. Sådana
platser är bostads- och fritidshus med tillhörande
tomter. Den teoretiska skuggtiden bör inte
överstiga 30 timmar per år.
Det enklaste sättet att undvika störande skuggor är
att verken placeras på ett sådant avstånd och i
väderstreck som inte ger störningar. Det finns
också möjlighet att stänga av ett vindkraftverk
under den tid som en skugga passerar en uteplats
för att säkerställa att villkor om skuggning följs.
Flora och fauna
Forskning tyder hittills på att djurlivet påverkas i
begränsad omfattning av vindkraftverk. Det finns
en risk att fåglar störs eller förolyckas, genom
kollision med vindkraftverkens rotorblad,
habitatförluster och barriäreffekter. Det finns också
en risk att fladdermöss krockar med
vindkraftverken. Med god planering av var och hur
utbyggnaden sker samt styrning av driften kan
påverkan på fåglar och fladdermöss i många fall
begränsas.

Foto Ulla Gunnarsson

Det finns få studier som specifikt mäter hur djur reagerar när vindkraftverk
byggs. Buller från vindkraftverk kan teoretiskt störa djurens kommunikation
och även synintryck kan upplevas störande för vilt och tama djur. Djur som
ofta störs kan ibland få en högre tolerans mot störningen under förutsättning
att det inte är förknippat med omedelbar fara. Det gäller särskilt om
störningarna är förutsägbara i tid och rum. Till exempel trafik på en väg
eller fotgängare som går på en stig.
Vegetationen påverkas lokalt vid uppförandet av vindkraftverken och en
kartläggning av värdefullt växt- och djurliv är till stor hjälp vid detaljlokaliseringen av vindkraftverken.
Någon djupare analys över hur flora och fauna reagerar på vindkraft görs
inte i denna vindkraftsplan. Däremot måste exploatörerna ta fram noggranna
undersökningar som berör fåglar, fladdermöss, växter med mera till
miljökonsekvensbeskrivningen vid sin ansökan om miljötillstånd till varje
specifikt projekt.
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Säkerhet
Säkerhetsfrågor i anslutning till vindkraftverk rör i allmänhet risken för
nedfallande delar eller is och snö vintertid. Hänsyn bör tas till risken för
iskast, där is eller hårt packad snö slungas från rotorbladen. Elforsk1
rekommenderar i sin rapport 04:13 att riskavståndet kalkyleras med
ekvationen
d = (D + H) x 1,5 där d är riskavstånd, D rotordiameter och H navhöjd.
Isbildning kan förebyggas med avisningssystem eller isdetektorer som
stannar verken vid nedisning. Säkerhetsavstånd till bebyggelse bedöms ligga
under det avstånd som är nödvändigt för buller.
Telekommunikation
För rundradioverksamhet, fasta radioförbindelser och navigering utnyttjas
bland annat markbaserade radiosystem. Vindkraftverk kan i vissa fall
påverka mottagningen av radiosignaler i dessa system på ett negativt sätt.
Risken för störningar ökar med storleken på verken och anläggningen och
om det finns metall i rotorbladen. Mottagningskvaliteten kan påverkas av
vindkraftverk som är belägna mellan och kring en sändarstation och
mottagarplatsen.
Jakt
Jakten påverkas inte nämnvärt av vindkraftsetableringar. Det är endast inom
detaljplanelagt område som jakt inte får bedrivas och det är bara i
undantagsfall som planläggning blir aktuellt för vindkraft.

Ställningstagande

Ljud från vindkraftverk vid bostäder får inte överstiga 40 dB(A).
Transportstyrelsens regler för hinderbelysning ska gälla vid uppförande av
vindkraftverk.
Den faktiska skuggtiden för störningskänslig plats får inte överstiga 30
minuter per dag eller åtta timmar per år. Den teoretiska skuggtiden får inte
överstiga 30 timmar per år.
Detaljerade analyser och utredningar gällande flora och fauna ska göras av
exploatören vid varje vindkraftsetablering.
Vindkraftsaktören ska ta kontakt med respektive operatör/nätägare när en
anläggning planeras. Vindkraftverkens placering får inte utgöra en störning
av telekommunikationen.

1

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklingsaktiebolag
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Anslutning till elnät
Kapacitet
Energimängden som kan utvinnas ur ett vindkraftverk varierar med vinden.
Det innebär att spänningen i nätet kommer att variera när kraftverken
ansluts. Spänningsförändringarna är lättare att hantera i högspänningsnätet
och allra bäst är att kunna ansluta till 130 kV(kilovolt)-ledningar.
Anslutning till elnätet kräver också att det finns kapacitet i nätet. Kostnaden
och insatsen som krävs för att ansluta vindkraftverk till elnätet beror därför i
hög utsträckning på kapaciteten i det befintliga nätet.
För stora vindkraftsparker är en anslutning till elnätet i princip nödvändig.
Därför är det en fördel om det är nära till högspänningsledningar från
anläggningen och naturligtvis också att det finns kapacitetsutrymme i nätet.
Att bygga en ny ledning tar tid och innebär ingrepp i miljön.
Det finns stora fördelar med att ansluta elproduktionen i södra Sverige
eftersom den då kommer närmare de områden i landet som har en hög
elförbrukning. El behöver då inte transporteras så långa sträckor och det gör
att överföringsförlusterna och begränsningarna minskar.
Nya ledningar
Sydvästlänken är en ca 43 mil lång kraftledning i stamnätet som går mellan
Hallsberg i Närke och Hurva i Skåne. Den norra delen är en 18 mil lång
luftledning för 400 kV växelström som togs i drift i april 2015. Den södra
delen blir en 25 mil lång likströmsförbindelse med en överföringsförmåga
på 2x600 MW. Kabeln som går genom Ljungby kommun är till största delen
markförlagd och beräknas att vara i drift under 2017.
Svenska Kraftnät ansvarar för Sydvästlänken. En utbyggnad av elnätet ingår
i arbetet med att trygga elförsörjningen och göra det möjligt att bygga ut
produktionen av förnybar el till exempel genom vindkraft.
I Ljungby kommun finns en 130 kV-ledning med sträckning från Värnamo,
förbi kraftstationen i Skeen och därefter söderut till Markaryds kommun.
Om en större utbyggnad av vindkraften sker i den västra delen av
kommunen krävs nya ledningar och en förstärkning av befintliga ledningar.
Det samma gäller om områden intill Värnamo kommun får en större
utbyggnad av vindkraften. Anläggning av nya ledningar ska, om det är
möjligt, ske under jord eftersom påverkan på miljön blir betydligt mindre än
om luftledningar anläggs.
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Karta över kraftledningar i Ljungby kommun
Ur flygsäkerhetssynpunkt ska vindkraftverk placeras minst 100 meter från
kraftledning vid en totalhöjd under 50 meter, och minst 200 meter från
kraftledning vid en totalhöjd över 50 meter och vindraftverk med stag.
Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi.
När vindkraftverk uppförs anläggs också tillfartsvägar. Om en väg anläggs
under en kraftledning gäller särskilda regler, varför det är viktigt att
kontakta nätägaren i god tid.
Elförbrukning
Vindkraftsproduktonen står år 2016 för drygt 10 procent av elproduktionen i
Sverige. De senast årens teknikutveckling har möjliggjort en effektiv
produktion i kallt klimat och skogar vilket inneburit flera större parker i
norra Sverige. Vindkraften är nu geografiskt spridd över hela Sverige.
I Sverige förbrukas ca 135 TWh el/år. Under 2015 producerades ca 54 TWh
från kärnkraft, 74 TWh från vattenkraft, 17 TWh från vindkraft och resten
från övrig kraftvärme. Enligt statistiken minskar produktionen av kärnkraftsel medan övriga energislag ökar i produktion.
Vinden är en gratis och outsinlig energikälla. El från vindkraft produceras
utan utsläpp av svavel, kväve eller koldioxid som förvärrar
klimatförändringarna. Därför är det viktigt att produktionen av den
förnyelsebara energin ökar.
Ljungby kommun förbrukar ca 308 GWh el/år. 75 GWh produceras i
kommunen genom vattenkraft och kraftvärme. Resten importeras från andra
kommuner. Om kommunen ska vara självförsörjande på elenergi motsvarar
det, utöver vattenkraften, ca 40 vindkraftverk med en effekt på 3 MW vid
2000-2400 fullasttimmar. I yta motsvarar det 40 - 50 km2, eller cirka 2,5 %
av Ljungby kommuns yta.
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Den el som produceras av vattenkraft i kommunen ligger i genomsnitt på 44
GWh per åt vilket motsvarar produktionen från ca 7 vindkraftverk med en
effekt på 3 MW.

Ställningstagande

Om större vindkraftsetableringar blir aktuellt inom koncentrerade områden
krävs det förstärkning av elnätet.
Nya ledningar ska grävas ner under jord vilket gör att ingreppen i naturen
blir mycket mindre än om luftledningar anläggs.
Vindkraftverk ska placeras minst 100 meter från kraftledning vid en
totalhöjd under 50 meter, och minst 200 meter från kraftledning vid en
totalhöjd över 50 meter och vindraftverk med stag. Avståndet beräknas med
utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi.
Om en väg anläggs under en kraftledning gäller särskilda regler, därför ska
nätägaren kontaktas i god tid.
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Näringsliv och landsbygdsutveckling
Etablering av vindkraftverk i Ljungby kommun kan medföra en rad effekter
ur ett näringslivsperspektiv.
Hållbar utveckling
Hållbar näringslivsutveckling är ett viktigt mål för Ljungby kommun. Ett
mål vid etablering av vindkraftverk är att öka den förnybara energiproduktionen.
Energimyndigheten anger att återbetalningstiden för den energi ett
vindkraftverk använder under hela livscykeln beräknas vara cirka 3-9
månader. Det inkluderar alltså både tillverkning, transport, byggande, drift
och rivning. Vindkraftverken kan sedan producera förnyelsebar energi i
cirka 25 år.
Borgmästaravtalet
Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i
sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20 % minskning av koldioxid
till 2020. Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på
lokal nivå. Ljungby kommun skrev på Borgmästaravtalet 2011. En av
åtgärderna för att uppfylla EU:s klimatåtgärder är att investera i vindkraft.
Nya företag och invånare
Vid etablering av vindkraftverk kan nya företag med koppling till vindkraft
etableras, därmed skapas fler arbetstillfällen. Nya företag med unika eller
annorlunda affärsidéer kan generera fler invånare i Ljungby kommun. Det i
sin tur är positivt då befintlig service på landsbygden, till exempel dagligvarubutik eller annan kommersiell service, tryggas.
Besöksnäringen
I Ljungby kommun finns flera intressen som kan kollidera med vindkraftsetableringar. Det kan vara intressen kring kulturlandskap och natur- och
kulturliv. Flera företagare inom besöksnäringen är oroliga för att unika
miljöer och områden i framtiden blir mindre attraktiva på grund av
vindkrafts-etableringar.
Intäkter vid etablering
Lokala entreprenörer kan ges möjlighet till fler uppdrag i samband med
etablering av vindkraftverk såsom avverkning av skog, leverans av grus och
betong, övernattningar på hotell och campingplatser, biluthyrning,
restaurangbesök med mera. Det kan ge små företagare en fast inkomst under
lång tid.
I en senare fas behövs arbetskraft till drift och under håll av elanläggningar,
kraftledningsnät samt för IT och datornät. Inspektion och reparationer av
anläggningarna ger också arbetstillfällen.
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Arrendeintäkter
Arrendeintäkterna till fastighetsägarna kan ge en bra inkomst. De som är
indirekt berörda får dock inte alltid ta del av arrendeintäkter. En möjlighet är
att vindkraftsbolagen erbjuder delägarskap till boende i närheten av
vindkraftverken alternativt viss ersättning beroende på avstånd till
vindkraftverk.
Fastighetsvärden
Frågan om hur fastighetspriset påverkas av vindkraftsetableringar har
studerats i ett fåtal studier. Bland annat tog konsultbolaget ÅF fram en
studie, med titeln ”Vindkraft i sikte”. Resultatet från studien var att det inte
gick att visa att vindkraftetablering har påverkan på fastighetspriser generellt
sett. Studien omfattade småhus och fritidshus inom fem km radie från en
vindkraftetablering och man studerade perioden före samrådet, under
tillståndsprocessen, under byggtiden och perioden efter det att anläggningen
tagits i drift.
Det finns andra studier som visar att en attraktiv utsikt är en viktig
förklarande faktor för en fastighets värde och sådana värden kan påverkas av
en vindkraftsetablering i närheten. Det finns behov av mer forskning inom
området för att kunna dra säkrare slutsatser.

Ställningstagande

Kommunen ska verka för att öka den förnybara energiproduktionen samt
verka för att skapa arenor och mötesplatser för att främja näringslivets
utveckling inom vindkraftsområdet.
Kommunen ska vara länken mellan vindkraftsbolag och lokala entreprenörer
för att stötta de företagare som har kompetensen att sälja de tjänster som
krävs vid uppförande av en vindkraftsanläggning.
Kommunen ska verka för att företagare inom besöksnäringen samverkar
med varandra, tillsammans med vindkraftsaktörer och kommunen för att
finna optimala placeringar så att unika miljöer och områden inte blir mindre
attraktiva på grund av vindkraft.
Vindkraftsbolagen ska i den mån det är möjligt, skapa delaktighet för
boende och fastighetsägare som berörs av vindkraftverken genom att till
exempel erbjuda delägarskap.
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ALLMÄNNA INTRESSEN
Allmänna intressen är bland annat riksintressen, natur- och kulturaspekter
och utformningen av bebyggelse. Kommunerna ska ta hänsyn till de
allmänna intressena vid planläggning och lovgivning. Under detta avsnitt
beskrivs påverkan för de riksintressen som finns i Ljungby kommun samt
naturreservat, Natura 2000, stora opåverkade områden, landskapsbild och
naturupplevelser, kulturmiljöprogram och arkeologi. Ställningstagande
ifråga om vindkraftsetablering i förhållande till de allmänna intressena
redovisas under respektive intresse.

Riksintressen i Ljungby kommun
Ett riksintresse anger att det är unikt eller speciellt i en region, i riket eller
internationellt sett. Att ett område klassats som riksintresse betyder att det
väger tyngre än andra allmänna intressen vid en avvägning i den fysiska
planeringen och att områdets värde eller betydelse inte påtagligt får skadas.
Kommunen skall i sin planering visa på vilket sätt avsikten är att ta tillvara
riksintressena. I områden med riksintressen kan länsstyrelsen gå in och
upphäva kommunala beslut om det upptäcks att riksintressets värde inte är
tillräckligt beaktade.
I Ljungby kommun finns 7 riksintressen som mera ingående redovisas
nedan. Det gäller riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv,
kommunikationer, yrkesfiske, totalförsvaret och skyddade vattendrag.
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Riksintresse för naturvård

I Ljungby kommun finns 13 områden utpekade som riksintressen för
naturvård. De aktuella områdena är:
- Färjansö – Toftaholm – Lagadalen
- Hinnerydsåsen
- Horsnäsamossen – Gölsjömyren
- Hunnsberget – Lidhultsån – Årshultsmyren
- Hästasjömyren
- Hörda – Tykatorp – Gässhult – Yxkullsund
- Ljungsjömyren
- Målaskog – Långhult – Granhult
- Möckelnområdet
- Rocknenområdet – Hästhultsskogen
- Ronamossen
- Rönnö
- Vissjön – Lillsjön – Styplesjö
Många av områdena eller delar av dem är skyddade som naturreservat. En
del av områdena är våtmarker och ingår i länsstyrelsens våtmarksinventering
från år 1987.

Kartan visar riksintressen för naturvård i Ljungby kommun

Ställningstagande

Områden som pekas ut som lämpliga för vindkraftetablering ligger inom
riksintresse för naturvård. Eventuell inverkan på riksintresset bör studeras
noggrant för att undvika påtaglig skada. Hänsyn ska tas till biotopskydd,
naturvårdsavtal och nyckelbiotoper i enskilda ärenden.
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Riksintresse för kulturmiljövården

En kulturmiljö kan i vid mening definieras som det landskap som påverkats
och använts av människan. En kulturmiljö är en helhetsmiljö, som innefattar
både den byggda miljön med byggnader och övriga anläggningar samt
miljöer som odlingslandskap, parker och vägmiljöer. Inom
kulturmiljövården betonas miljöns helhet och olika historiska lager.
Människan har genom årtusenden omvandlat och påverkat landskapet
genom jord- och skogsbruk, samhällsbyggen och kommunikationsleder.
Denna process fortgår alltjämt och landskapet omformas ständigt. Inom
kulturmiljön ingår även det immateriella kulturarvet med berättelser,
kulturyttringar, traditioner och hantverk.
Riksantikvarieämbetet beslutar om riksintressen för kulturmiljövården.
Kommunen ska i sin planering visa på vilket sätt man avser att ta tillvara
riksintressena. I Ljungby kommun finns 8 kulturmiljöer som klassas som
riksintressen. Områdena utgörs av äldre kulturlandskap eller bymiljöer och
är huvudsakligen belägna i Lagandalen eller på Bolmsö. De aktuella
områdena är:
- Hamneda
- Trotteslöv, Össlöv och Fallnaveka
- Hallsjö
- Toftaholm
- Hörda och Klövaryd
- Bolmsö kyrkby
- Lida och Husaby
- Tjust

Kartan visar riksintressen för kulturmiljövård i Ljungby kommun
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Ställningstagande

Områden som är av riksintressen för kulturmiljövården ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Det innebär att
kulturmiljöintressen har hög prioritet inom områdena.
Vindkraftetableringar inom kulturmiljöområdena är inte lämpliga. Ett
anpassat respektavstånd ska hållas till riksintresseområdena för kulturmiljö,
där värdekärnan bygger på en välbevarad ålderdomlig miljö, exempelvis i
form av byggnader, landskapselement eller andra strukturer, för att undvika
påtaglig skada.
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Riksintresse för friluftsliv

Det finns tre områden klassade som riksintresse för friluftslivet i kommunen
- Bolmenområdet
- Vidösternområdet
- Möckelnområdet
Fritidsfisket är en viktig del av friluftslivet vid dessa sjöar.
Bolmenområdet är, trots det flacka landskapet, mycket mångformigt,
variationsrikt och naturskönt. Det är ett attraktivt område med utsökta
tillfällen till båtsport, bad, fiske, natur- och kulturstudier. Även
förutsättningarna för landbaserat friluftsliv är goda. Det finns orörd natur
och området är förhållandevis lite exploaterat.
Vidöstern och dess omgivningar är rika på kulturhistoriska lämningar.
Vidöstern är lite påverkad. Området har stora landskapsmässiga, biologiska
och geovetenskapliga värden. Sjön utnyttjas för olika friluftsändamål, bland
annat fritidsfiske och bad. Det finns möjligheter till camping.
Möckelnområdet består av sjöar, skogar och odlingsbygd. Området har
ovanligt stor variation av natur- och kulturtyper. Det finns utsökta tillfällen
till positiva upplevelser, natur- och kulturstudier, båtsport, kanotning, bad
och fritidsfiske.

Kartan visar de områden som är av riksintresse för friluftslivet.
Strandskydd är ett områdesskydd som normalt gäller 100 meter från
strandkanten både på land och i vattenområden. Länsstyrelsen kan under
vissa förutsättningar utvidga eller upphäva strandskyddet. Runt Bolmen,
Vidöstern, Möckeln, Flåren, Furen och Unnen gäller utvidgat strandskydd;
200 meter upp på land.
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Ställningstagande

Områden som är av riksintresse för friluftslivet ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Friluftslivet i de aktuella
områdena ska ha hög prioritet i jämförelse med andra intressen. Därför
anses inte vindkraft vara lämpligt i eller i närheten av sjöarna Bolmen,
Vidöstern och Möckeln.

Riksintresse för kommunikation

E4:an och väg 25 är vägar av riksintresse för kommunikation.

Ställningstagande

När det gäller vindkraft är närheten till de större vägarna av stort intresse.
Det ska finnas möjlighet att transportera delar till vindkraftverken och då är
dessa vägar ovärderliga.
Avstånd mellan vindkraftverk och de större vägarna E4 och väg 25 ska vara
minst fallhöjden på verken + 50 meter, dock minst 200 meter.

Riksintresse för yrkesfiske

Sjön Bolmen är utpekad som riksintresse för yrkesfisket. Det finns ett par
yrkesfiskare som har licens för yrkesfiske och som utgår från Ljungby
kommun. Det finns också några yrkesfiskare med licens som utgår från de
andra kommunerna runt Bolmen.

Ställningstagande

Eftersom Bolmen föreslås undantas från vindkraftsetableringar kommer
yrkesfisket inte att få någon direkt påverkan.
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Riksintresse för totalförsvar

Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i
översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och
skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet dels områden som av
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till
spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av
Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset. I Ljungby
kommun finns inga öppet redovisade områden som utgör riksintresse för
totalförsvarets militära del.
I kommunen kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. De kan utgöra flyghinder
eller störa olika typer av kommunikationssystem. Därför bör
Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden.
Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort
och högre än 50 m inom tätort.
Mästocka skjutfält som är en militär anläggning, är inte av riksintresse för
försvaret men ett totalförbud för vindkraft råder inom skjutfältet och dess
skyddsområde. Skyddsområdet upptar en stor del i sydväst av Ljungby
kommun.

Ställningstagande

Vid prövning av vindkraftsärenden ska alltid försvarets synpunkter
inhämtas. Det är viktigt eftersom vindkraftverk kan påverka militär luftfart,
övnings- och skjutverksamhet, radar, signalspaning och försvarets telenät.
Bygglov ska alltid skickas på remiss till försvarsmakten när exakt position
och höjd för verken finns, så att belysningskrav kan fastställas.
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Riksintresse för skyddade vattendrag

Områden som är riksintresse för vattendrag finns angivna i 4 kap 1 och 6 §§
miljöbalken. I Ljungby kommun finns ett område som är utpekat som
riksintresse för skyddade vattendrag. Det tillhör avrinningsområdet för
Fylleån.
Riksintresset innebär att vattenkraft samt vattenreglering eller
vattenöverföring för kraftändamål inte får utföras inom dessa vattenområden
med tillhörande käll- och biflöden om inte vattenverksamheten endast
förorsakar obetydlig miljöpåverkan.

Kartan visar skyddade vattendrag i Ljungby kommun

Ställningstagande

Inom området finns ett tillstånd för uppförande av vindkraftverk som
lämnades 2014 av länsstyrelsen. Vindkraften har sannolikt inte någon
påverkan på riksintresset eftersom riksintresset enbart berör
vattenöverföring för kraftändamål.
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Övriga allmänna intressen
Natura 2000

Natura 2000-områden är naturtyper som är av gemensamt intresse för EUländerna. Natura 2000-områdena är även av riksintresse. Dessa områden ska
bestå av olika typer av skyddsvärd natur eller hysa vissa hotade arter.
Urvalet av områden styrs av fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet.
Natura 2000-områden innebär inget generellt stopp för pågående
markanvändning eller nyetablering.

Kartan visar Natura 2000-områden i Ljungby kommun.

Ställningstagande

Inom Natura 2000-områden som drabbats av flera stormar har många
naturvärden gått förlorade. Trots det är det mindre lämpligt att uppföra
vindkraftverk inom dessa områden eftersom det finns stora värden i flora
och fauna. Särskilt tillstånd krävs från länsstyrelsen om intrång ska göras
inom Natura 2000-område. Även åtgärder som görs utanför Natura 2000områden kan kräva tillstånd om det finns risk för påverkan på naturvärdena.
Dessa tillstånd enligt miljöbalken 7 kap, ska vara klara innan miljötillstånd
kan lämnas.
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Naturreservat

Ett mark- eller vattenområde får förklaras som naturreservat om det behövs
för att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Kartan visar naturreservaten i Ljungby kommun

Ställningstagande

För varje naturreservat finns det bestämmelser och skötselplaner som avgör
vilka åtgärder som får vidtas vid användningen av marken.
Hänsyn bör tas till biotopskydd, naturvårdsavtal och nyckelbiotoper i
enskilda ärenden.
Etableringar av vindkraftverk är mindre lämpliga inom dessa områden. Om
vindkraftverk föreslås uppföras inom naturreservat ska dispens sökas hos
länsstyrelsen.
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Kommunens kulturmiljöprogram och arkeologi

Kulturmiljö
I Ljungby kommun finns ett kulturmiljöprogram som togs fram av Smålands
museum på uppdrag av kommunen 1991. Programmet heter ”Förflutet för
framtiden – Landskap och kulturmiljö i Ljungby kommun” och ger förslag
till åtgärder för att bevara landskapet och kulturmiljön. Det finns flera
utpekade områden som är kulturhistoriskt värdefulla.
Fornlämningar
En inventering av fornlämningar gjordes av länsstyrelsen 1999-2000 och det
resulterade i att ett stort antal fornlämningar registrerades i
Fornminnesregistret på länsstyrelsen i digital form. Registret är inte
fullständigt utan det finns ett stort antal okända fornlämningar som också är
skyddade enligt kulturminneslagen. Kunskap om kända fornlämningar finns
tillgängliga via Riksantikvarieämbetets (RAÄ:s) hemsida och söktjänst
Fornsök.

Kartan visar utpekade kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden i
kulturmiljöprogrammet.

Ställningstagande

Vissa av områdena som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla områden
i kulturmiljöprogrammet sammanfaller med riksintresse för kulturmiljö.
Påverkan på kulturmiljöområden ska utredas och en dialog ska föras med
länsstyrelsen. Det samma gäller för fornlämningar som finns över hela
kommunen.
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Stora opåverkade områden

Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas
karaktär.
Det är svårt att tydligt avgränsa och peka ut stora opåverkade områden.
Inom kommunen finns det flera områden som kan betraktas som relativt
opåverkade. Om de också kan klassificeras som stora opåverkade områden i
lagens mening är oklart.
En del av dessa områden är skyddade som naturreservat eller utpekade som
riksintressen och Natura 2000-områden. Några exempel på relativt
opåverkade områden är noterade i översiktplanen för Ljungby kommun från
2006:
 Myr och skogsområden mellan Lidhult och Norra Emmeboda
 Torserydssjön – Yasjön – Unnen
 Område öster om Ryssbysjön

Ställningstagande

De områden som anses som stora opåverkade områden ligger till största
delen inom naturreservat eller utpekas som Natura 2000-områden. Inget av
de utpekade områdena för vindkraft berör de opåverkade områdena.
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Naturupplevelser

Ljungby kommun har många turistmål med naturupplevelser och några av
dessa är Banvallsleden och Sverigeleden. Utmed båda lederna kan man
uppleva vacker natur med utsikter över bland annat sjöar och öppna
landskap.
Banvallsleden är en cykelväg som går på gamla banvallen mellan
Karlshamn och Halmstad och korsar då Ljungby kommun. Banvallsleden
(BVL) är anlagd på två nedlagda smalspåriga tågsträckor, Halmstad –
Bolmens och Karlshamn – Vislanda – Bolmens järnvägar, båda anlagda i
slutet på 1800-talet och i drift fram till ca 1970. Gamla banvallar genom
omväxlande landskap kan med fördel användas för friluftsändamål.
Banvallsleden binder samman två hav och flera turistområden. BVL är unik
i Sverige, kanske i hela världen. Leden passerar ett 40-tal stationsmiljöer,
alla mer eller mindre intakta. Till kommunhuvudorter vid sidan av leden
finns anslutningsalternativ.
Sverigeleden är ett turiststråk som har sin huvudsträckning mellan
Helsingborg och Karesuando. Det är en led med 99 % belagda vägar, genom
alla typer av landskap, avsedda för cykelturister.

Ställningstagande

Sverigeleden går inte igenom något av de prioriterade vindkraftsområdena.
I Ljungby kommuns nordvästligaste del, närmast gränsen till Halmstads och
Hylte kommuner, går en del av Banvallsleden genom ett område som är
prioriterat för vindkraft. Om någon vindkraftsaktör vill uppföra
vindkraftverk här eller i närheten av lederna ska placeringen av verken noga
studeras så att störningen blir så liten som möjligt.
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LANDSKAPSBESKRIVNING
Landskapet omformas ständigt
Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom
årtusenden omvandlat och påverkat landskapet genom jord- och skogsbruk,
samhällsbyggen och kommunikationsleder. Denna process fortgår alltjämt
och landskapet omformas ständigt.
Anpassning till landskapet
Utbyggnaden av vindkraft i Ljungby kommun kommer att förändra
landskapet. Det är därför viktigt att utbygganden sker medvetet utifrån
landskapets unika karaktär. Vissa landskapstyper är mer känsliga än andra.
Landskapet består av olika strukturer. Ett storskaligt landskap med få
beståndsdelar har generellt en större tålighet för vindkraft än ett vad ett
småskaligt landskap med många beståndsdelar har. Relationen mellan skala
och komplexitet har betydelse för upplevelsen av landskapet och för dess
visuella tålighet.
Landskapet i Ljungby kommun
Ljungby kommun består av ett landskap med sjöar, myrar och
jordbruksdalar som utgör öppna inslag i en annars skogsdominerad
landskapsbild. Landskapet är relativt flackt och sluttar svagt från norr mot
söder. Höjdskillnaden är cirka 40 meter. Högsta punkten är Hunnsberget på
230 meter över havet, vilket är 50 meter över omgivande landskap.
Kommunen har många sjöar; bland andra sjöarna Bolmen, Vidöstern och
Flåren.
I följande avsnitt ges en generell översikt av olika landskapskaraktärer i
Ljungby kommun.

Ställningstagande

En landskapsanalys med kartinventering av hela Ljungby kommun har inte
gjorts med tanke på kommunens storlek och variationen i landskapet. Inför
en vindkraftsetablering ska en landskapsanalys göras för att bedöma
etableringens överensstämmande med vindkraftsplanens ställningstaganden.
Det är viktigt att hänsyn tas till det aktuella landskapets karaktär och
struktur. Etableringen av vindkraft ska understryka landskapets karaktär,
inte förta dem och inte heller förändra övergripande strukturer i landskapet.
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Vattendragen

Ådalarna med sina jordbruksbygder är utmärkande för landskapet. Ån
Lagan, Prästebodaån och Helge å utgör tydliga exempel på
odlingslandskapet längs med åarna med stora natur- och kulturvärden som
består av till exempel fornlämningar, kyrkor och meanderkrökar. I många
fall utgörs områdena längs med de större vattendragen av starka
bevarandeintressen till exempel riksintressen för natur- och
kulturmiljövården.

Ställningstagande

De öppna jordbruksbygderna längs med ådalarna äger en värdefull
landskapsbild. Stor försiktighet ska råda vid etablering av vindkraft längs
med de större ådalarna.

Vattendragen
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Myrmarker

Nästan en femtedel av kommunens yta upptas av myrar och sumpskog.
Många av våtmarkerna har ett högt eller mycket högt naturvärde. De mest
namnkunniga är Gässhultsmyren, Gölsjömossen och Årshultsmyren. Flera
myr- och mossmarker är skyddade i lagstiftningen eller finns redovisade i
våtmarksinventeringen från 1987.

Ställningstagande

Vid myrmarker som är av betydelse för natur- och friluftslivet bör
vindkraftsetablering undvikas.

Myrmarker
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Småbrutet landskap

Över hela kommunen finns det småbrutna landskapet med små odlade eller
betade fält med stengärdesgårdar och trädridåer. Dessa små områden omges
ofta av tydliga skogsbryn. Gårdarna med bostadshus och flera
ekonomibyggnader ligger enskilt eller i mindre grupper i landskapet.
Tydliga exempel på denna landskapstyp är Hörda by, Hovdinge-Kvänslöv
och Nöttja-Bolmaryd.

Ställningstagande

Det öppna småskaliga och ibland ålderdomliga landskapet är relativt
känsligt mot vindkraftsetableringar. Vindkraftverken blir ett dominerande
inslag i denna småskaliga miljö och även i gränszonen mellan olika
markägoslag. Däremot kan den omgivande skogsbygden vara betydligt mer
tålig. Eftersom vindkraften har ett stort visuellt influensområde bör detta
särskilt beaktas i randen mellan dessa olika ägoslagstyper.

Småbrutet landskap
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Öppen jordbruksmark

Även om Ljungby kommun präglas av skogs- och myrmark samt småbrutet
landskap finns ett mindre antal områden som utgörs av större öppna
jordbruksområden. Områden vid Ryssby, Södra Ljunga samt mellan
Ljungby stad och samhället Lagan utgörs av större öppna jordbruksområden
med spridd bebyggelse. Områdena har i regel en tydlig rumslighet med
tydliga gränser i form av omkringliggande skogsområden.

Ställningstaganden

Även om komplexiteten är lägre inom dessa områden, är denna karaktär av
stort intresse för kommunen. Därför bör stor försiktighet råda vid
etableringen inom och i angränsning till dessa områden.

Öppen jordbruksmark
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Skogsmark

Relativt stora delar av kommunen täcks av skogsmark. Efter stormarna
Gudrun och Per 2005 och 2006 förändrades delvis skogslandskapet och
många av de naturvärden som fanns i skogen försvann. Därefter har många
områden återplanterats och ny skog är på tillväxt.
Den visuella tåligheten för vindkraftsetablering i skogsbygd kan sägas vara
rätt hög då skogen delvis skymmer ingreppen. Dock kan vindkraftverk som
sticker upp över trädtopparna skapa mindre tilltalande visuella effekter.

Ställningstagande

Skogsområdena är den landskapstyp i Ljungby kommun som bäst tål
vindkraftsetableringar.

Skogsmark

Placering i grupper

Genom att placera vindkraftverk i väl sammanhållna grupper blir påverkan
på landskapsbilden inte lika utbredd. Det ger ett mer sammanhållet intryck.
Dessutom innebär det god hushållning med mark att placera vindkraftverken
i grupper.

Ställningstagande

För landskapsbilden är det viktigt att vindkraftverken placeras i väl
sammanhållna grupper.
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Visuella förutsättningar

Nedan ses två fotomontage som visar hur vindkraftverk kan påverka de
visuella utblickarna i olika miljöer. När fotomontage görs används ett
verkligt foto. På det placeras vindkraftverken ut efter koordinater och
avstånd från betraktaren. Det ger en bra bild över hur landskapet kan se ut
när en vindkraftspark är uppbyggd.
Olika människor ställer olika anspråk på landskapet. Inställningen till
vindkraftverk i landskapet och hur mycket man störs av vindkraftverk
påverkas av hur man använder landskapet. En markägare, en
permanentboende, en sommarboende eller en turist upplever och använder
landskapet på olika sätt. För den som söker lugnet och orördheten kan
vindkraftverk bli mer störande. För den som arrenderar ut marken till ett
vindkraftsbolag blir vindkraften en inkomstkälla och då kan vindkraftverken
i landskapet snarare ses som något positivt.

Ställningstagande

Vindkraftsaktörerna ska ta fram fotomontage på platser där vindkraftverk
kan komma i konflikt med annan bebyggelse. Det samma gäller från
utblickar där människor bor eller vistas ofta. Höjd på vindkraftverken samt
hur långt avståndet är från betraktaren till vindkraftverken ska anges i texten
till fotomontagen. Det är viktigt att skapa utrymme för människor att kunna
ge och ta till sig kunskap om den visuella påverkan och kunna relatera till
sina perspektiv på landskapet.
Avstånd till närmaste bostad eller kyrka ska vara minst 1000 meter.

Skäckarp vindbruksanläggning, fotomontage Statkraft Södra Vindkraft

Vindpark Ljunga, fotomontage Scanergy
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LÄMPLIGA UTREDNINGSOMRÅDEN
FÖR VINDKRAFT
Endast de markerade områdena på kartan nedan visar de områden som är
lämpliga för vindkraft i Ljungby kommun. Områdena har ett avstånd på
minst 1000 meter till bostadsbebyggelse och kyrkor. Dessutom har hänsyn
tagits till utveckling av samhällena och de större vägarna. I de utpekade
områdena blåser det mer än eller strax under 8 meter per sekund på 165
meter höjd. Det finns inga särskilda allmänna intressen såsom riksintresse
för friluftsliv, naturvård eller kulturmiljövård samt Natura 2000-områden
inom de utpekade områdena.
Inom de markerade områdena får utbyggnad av vindkraft högre prioritet än
andra allmänna intressen. Observera att de gränser för områden som prioriteras för vindkraft inte är exakta utan måste prövas i varje enskild ansökan.

Kartan visar prioriterade områden för vindkraft i Ljungby kommun
numrerade 1-7, allmänna intressen samt skyddsområdet för Mästocka
skjutfält där försvaret förbjudit vindkraft.
Ytan på de prioriterade områdena för vindkraft utgör cirka 50 km2 vilket är
ungefär 2,5 % av Ljungby kommuns yta.
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Nedan görs en enkel beskrivning över hur de prioriterade områdena ser ut.
Nr 1. Område nordväst om Lidhult
Höglänt mosaiklandskap med skogklädda kullar och små myrar i en trakt rik
på mindre sjöar. Området gränsar till Halmstads och Hylte kommuner. Det
finns ett tillstånd för vindkraft i området.
Vindhastighet: cirka 7,8–8,1 m/s på 150 meters höjd.
Nr 2. Skäckarp
Kuperat och delvis höglänt skogs- och myrlandskap öster om Torpa.
Bolmentunneln går genom området. Väl utbyggt skogsvägnät. Det finns ett
tillstånd för vindkraft i området.
Vindhastighet: cirka 7,8–8,6 m/s på 150 meters höjd.
Nr 3. Staverhult
Ett mosaiklandskap med blandskog och väl utbyggt skogsvägnät. Ett mindre
område med tillräckligt avstånd till närmaste bostadshus och med goda
vindförhållanden.
Vindhastighet: cirka 8,1–8,6 m/s på 150 meters höjd.
Nr 4. Öster om Kånna
Delvis kuperat skogs- och myrlandskap kring Kånnamossen. Liten låglänt
jordbruksmark ingår. Normalt skogsvägnät.
Vindhastighet: cirka 7,4–8,1 m/s på 150 meters höjd.
Nr 5. Ljunga
Relativt flackt skogs- och myrlandskap kring Svartsjö och Ryssbymossen.
Utbyggt skogsvägnät på fastmarken.
Vindhastighet: cirka 7,8,-8,6 m/s på 150 meters höjd.
Nr 6. Norr om Vittaryd
Skogs- och myrlandskap kring Grässjön. Huvudsakligen utbyggt
skogsvägnät. Gränsar till Värnamo kommun.
Vindhastighet: cirka 8,1–8,6 m/s på 150 meters höjd.
Nr 7. Flattinge
Ett större område med tillräckligt avstånd till närmaste bostadshus. I
huvudsak kuperad mark med skogsvägnät där skogen antingen avverkats
eller blåst ner vid stormarna.
Vindhastighet: cirka 7,8–8,1 m/s på 150 meters höjd.
Undantag från vindkraft
Mästocka skjutfält, som ligger i Halmstad kommun har ett stort
skyddsområde som sträcker sig in i Ljungby kommun. Inom detta område är
det förbjudet med vindkraft eftersom försvaret ska ha möjlighet att göra
flygövningar på låg höjd. Därför får inga höga föremål förekomma inom
skyddsområdet.
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RIKTLINJER FÖR
VINDKRAFTSETABLERINGAR
Riktlinjerna gäller i första hand verk större än gårdsverk. Ett gårdsverk har
normalt en totalhöjd på ca 50 meter och syftar till att generera el för en till
två fastigheter.
Gällande riktlinjer, allmänna råd och föreskrifter från olika statliga verk
enligt nedan, gäller i första hand för vindkraftsplanen. Om ändringar görs i
föreskrifterna gäller dessa även i vindkraftsplanen.
Avstånd
 Avstånd mellan vindkraftverk och kyrkor eller bostäder ska vara
minst 1 000 meter, men gällande bullervärde (40 dB(A)) vid
husfasad får inte överskridas.
 Avståndet mellan ett vindkraftverk och en allmän väg bör vara minst
lika stort som vindkraftverkets totalhöjd (tornhöjd + halv
rotorbladsdiametern), dock alltid minst 50 meter.
 Hänsyn bör tas till risken för så kallade iskast, där is eller hårt
packad snö slungas från rotorbladen. Elforsk rekommenderar i sin
rapport 04:13 att riskavståndet kalkyleras med ekvationen d = (D+H)
x 1,5 där d är riskavstånd, D rotordiameter och H navhöjd.
 Avstånd till fastighetsgräns som ligger utanför vindkraftsområde ska
vara minst 250 meter om inte samtycke ges från berörd
fastighetsägare.
 Etablering av vindkraftverk inom ett avstånd av fem kilometer från
kommungränsen ska föregås av samråd med berörda kommuner.
 Vid vindkraftsetablering inom 55 kilometers avstånd från Halmstads
och Växjö flygplatser ska flygplatsen kontaktas.
Placering
 Etablering av vindkraftverk ska ske i väl sammanhållna grupper.
 Vindkraftverk bör inte anläggas på isälvsmaterial som bedömts vara
av betydelse för nuvarande eller framtida vattenförsörjning eller
direkt över Bolmentunneln. Sydvatten ska kontaktas vid etableringar
nära Bolmentunneln.
Rotorblad och färg
 Antal rotorblad ska vara lika för alla verk inom samma grupp eller
park.
 Vindkraftverk med stora rotorblad rekommenderas eftersom de ger
ett lugnare och mer harmoniskt intryck.
 Vindkraftverk inom samma område ska ha samma färg.
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Ljud och skuggor
 Vindkraftverk ska placeras på sådant avstånd till bostad så att
gällande bullervärden vid fasad (40 dB(A)) inte överskrids.
 Antalet skuggtimmar per år för bostad eller annan störningskänslig
plats bör högst vara 8 h/år faktisk skuggtid, 30 h/år teoretisk
skuggtid varav högst 30 minuter/dygn faktisk skuggtid. Om kravet
inte kan uppfyllas genom placering ska verken programmeras så att
dessa stannar under vissa givna förhållanden för att minska den
periodiska skuggningspåverkan.
Reklam
 Reklam får inte förekomma på verk, utom tillverkarens och ägarens
logotyp på maskinhus.
Telekommunikation
 Vindkraftsaktören ska ta kontakt med respektive operatör/nätägare
om telekommunikationer när en anläggning planeras.
Höjd och ljusmarkering
 Vindkraftverk som har en totalhöjd mellan 45 - 150 meter över
markytan ska markeras med vit färg och vara försett med blinkande
medelintensivt rött blinkande ljus under skymning, gryning och
mörker. Vindkraftverk som är 150 meter eller högre ska markeras med
vit färg och förses med högintensivt vitt blinkande ljus. Ett
vindkraftverk som inklusive rotorn i sitt högsta läge har en höjd som är
mellan 110 och 150 meter över markytan får som alternativ till
medelintensivt rött blinkande ljus förses med högintensivt vitt
blinkande ljus under skymning, gryning och mörker. Blinkande ljus
bör om möjligt synkroniseras med närliggande föremåls blinkande ljus
för att minska störningar i omgivningen.
 I en vindkraftverkspark ska minst de vindkraftverk som utgör
parkens yttre gräns markeras enligt föregående punkt. Se också
instruktioner enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS
2010:155, bilaga 2 och 3. De vindkraftverk som ingår i en
vindkraftverkspark och som inte utgör parkens yttre gräns ska
markeras med vit färg och förses med minst lågintensiva ljus. De
vindkraftverk som är belägna innanför vindkraftverksparkens yttre
gräns och som har en höjd över markytan som är högre än de
vindkraftverk som utgör den yttre gränsen ska markeras enligt
föregående punkt.
 Ljuset ska vara placerat på vindkraftverkets högsta fasta punkt om
denna är 150 meter eller lägre över markytan. För vindkraftverk vars
högsta fasta punkt överstiger 150 meter över markytan ska beslut om
markering inhämtas från Transportstyrelsen i varje enskilt fall.
 Vindkraftverket ska markeras med ljus som är synligt horisonten
runt.
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Högintensiva ljus som installeras på nivån 150 meter eller lägre över
markytan ska riktas uppåt för att minska störningar för omgivande
bebyggelse.
1. 0o om ljusen installeras på en nivå över 151 meter.
2. 1o om ljusen installeras på en nivå av 122-151 meter.
3. 2o om ljusen installeras på en nivå av 92-122 meter.
4. 3o om ljusen installeras på en nivå lägre än 92 meter.

Specifikationer för hinderljus

Övrigt
 En transportplan ska fogas till ansökan som visar hur de tunga och
långa transporterna skall ordnas.
 Vindkraftsaktören ska presentera en tidplan för genomförandet av
vindkraftanläggning i samband med ansökan.
 All nyanlagd el-kabel till vindkraftverk bör ske med markförlagd
kabel.
 Anläggande av skogsbilvägar fram till vindkraftverk ska alltid
samrådas med Skogsvårdsstyrelsen.
 Bolagen rekommenderas att fördela intäkter så att grannar till
vindkraftspark samt föreningar får ta del av intäkterna.
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MILJÖBEDÖMNING OCH
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
När en kommun upprättar eller ändrar en plan ska en miljöbedömning av
planen genomföras. Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.
En fördjupning av översiktsplanen antas alltid medföra betydande
miljöpåverkan enligt 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
Därför ska även en miljökonsekvensbeskrivning upprättas inom ramen för
miljöbedömningen. Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att översiktligt
belysa de konsekvenser som följer av vindkraftsplanen. På denna
översiktliga nivå är det svårt att förutse alla miljökonsekvenser som följer av
genomförandet. Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar de aspekter som
bedöms vara viktiga att fokusera på vid fortsatt arbete med detaljplanering
och projektering.

Sammanfattning av vindkraftsplanen

Vindkraft är en lokal, ren energikälla utan utsläpp av skadliga ämnen till
miljön. Det är därför viktigt att ta tillvara den miljövänliga resurs som
vindkraften är. Men det är också viktigt att se till att andra intressen och
värden inte påverkas negativt.
Syftet med vindkraftsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag som ska
vara till hjälp vid handläggningen av vindkraftsärenden. Vindkraftsplanen
omfattar hela kommunen. Den utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen
och ska därför också behandlas som en översiktsplan.
Vindkraftsplanen i Ljungby kommun pekar ut vilka områden som är
lämpliga för vindkraft. De områden som pekats ut som lämpliga har bra
vindförhållanden samt närhet till stor väg eller kraftnät och tillräckligt
avstånd till bostäder.

Beskrivning av alternativen

Nollalternativet
Ett nollalternativ innebär att ingen utbyggnad av vindkraft sker.
Det innebär också ett fortsatt beroende av fossila bränslen. Det nationella
målet med vindkraftsproduktion på 30 TWh/år till år 2020 motverkas om
vindkraftsutbyggnaden inte möjliggörs i kommunen. Landskapsbilden
förändras inte.
Det finns ett andra nollalternativ som innebär vindkraftutbyggnad, men att
lokaliseringsprövningen av enskilda ärenden sker utan stöd av antagen
översiktsplan för vindkraft. Att vindkraftsplanen inte genomförs innebär
negativa konsekvenser som att varje vindkraftsansökan då måste prövas utan
samlad bakgrundskunskap och bedömningskriterier. Risk finns att fortsatt
prövning inte sker likformigt. Det medför även en risk att vindkraftverk
placeras olämpligt så att marken i kommunen inte nyttjas optimalt. Om
enstaka verk blir olämpligt placerade kan acceptansen och förståelsen för
nödvändigheten att bygga ut de förnyelsebara energikällorna minska.
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Huvudalternativ: Utbyggnad enligt vindkraftsplanen

Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål områdena
är mest lämpade för. En avvägning görs mellan olika intressen. Företräde
ges till sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Huvudalternativet innebär att sju områden pekas ut som lämpliga för
vindkraft. Utbyggnad av vindkraft i Ljungby kommun ska endast ske inom
dessa områden. Områdena har goda vindförhållanden och befinner sig
utmed de stora vägarna eller befintliga kraftledningar. Det är områden som
till viss del redan är exploaterade. Områdena består till största delen av
skogsmark vilket bedöms ha högre tålighet för vindkraft jämfört med de
öppna jordbruksbygderna. De utpekade områdena som är prioriterade för
vindkraft utgör en yta på cirka 56 km2 vilket motsvarar 3 % av Ljungby
kommuns yta. I verkligheten kommer bland annat markägarintressen och
terrängförhållanden att begränsa utbyggnadsmöjligheterna. Det är endast
utbyggnadsalternativet som kommer att behandlas i kommande avsnitt.

Miljökonsekvenser och omgivningspåverkan - bedömning
av utbyggnadsalternativet
De miljöfaktorer som tas upp i följande avsnitt är de som bedöms vara
relevanta för vindkraftsutbyggnad.

Riksintressen för naturvård/ Natura 2000
Områdena som valts ut som lämpliga för vindkraft ligger inte inom
riksintresse för naturvård eller Natura 2000-områden. Riksintresse för
naturvård och Natura 2000-områden kan dock från utsiktspunkter upplevas
vara påverkade även om exploatering sker utanför dessa områden. Vindkraft
bedöms inte stå i konflikt med naturvårdens intressen vid etableringar inom
redan exploaterat område eller etableringar i skogslandskap eller
odlingslandskap som saknar höga naturvärden.
I området nummer 3. Staverhult finns ett mindre naturreservat. I
miljöanmälan för det pågående projektet i området har frågan om närhet till
naturreservatet hanterats och inte bedömts hindra etablering av vindkraft. En
prövning görs dock i varje enskilt fall baserat på de specifika
förutsättningarna som gäller. Om förutsättningarna eller kunskapsläget
ändras kan en annan bedömning göras.
Kulturmiljö
Områden som pekats ut som lämpliga för vindkraft ligger inte inom
riksintresse för kulturmiljövården. Utöver riksintresse för kulturmiljövården
finns områden som är utpekade i det kommunala kulturmiljöprogrammet
som kulturhistorisk värdefulla. Dessa områden sammanfaller till viss del
med riksintresse för kulturmiljövården. Om ett kulturhistoriskt värdefullt
område blir aktuellt för vindkraft ska kontakt tas med länsstyrelsen för att
utreda lämpligheten. Närliggande vindkraftverk kan upplevas som en stark
motsättning till den gamla kulturmiljön.
Utöver detta finns riksantikvarieämbetets Fornminnesregister som är ett
kartmaterial över samtliga kända fornlämningar i digital form. Registret är
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inte fullständigt, det finns ett stort antal okända fornlämningar som också är
skyddade enligt kulturminneslagen. Om ett kulturhistoriskt värdefullt
område blir aktuellt för vindkraft ska kontakt tas med länsstyrelsen för att
utreda lämpligheten.
Närliggande vindkraftverk kan upplevas som en stark motsättning till den
gamla kulturmiljön. Vid urvalet av lämpliga områden för vindkraft har
därför hänsyn tagits både till områden som är av riksintresse för kulturmiljö
och kända områden med många fornlämningar som omges av öppna
områden.
Friluftsliv/rekreation
Områden som används för friluftsliv eller rekreation kan komma att störas
visuellt eller genom ljudalstring från vindkraftverken. Det finns därför inga
utpekade områden lämpliga för vindkraft inom områden som är av
riksintresse för friluftslivet. Ingen vindkraftsutbyggnad kommer därför att
ske där. De aktuella områdena är Bolmenområdet, Vidösternområdet och
Möckelnområdet. Här finns ett antal fritidshusområden och många vackra
utsiktsplatser ut över sjöarna. Flera delar har stora geovetenskapliga,
landskapsmässiga och biologiska värden och erbjuder goda
strövmöjligheter. Friluftslivet i de aktuella områdena ska ha hög prioritet i
jämförelse med andra intressen. Därför anses inte vindkraft vara lämpligt i
eller för nära dessa tre sjöar.
Tysta områden
I Ljungby kommun finns inga områden som klassas som ”tysta områden”.
Översiktsplanen tar dock upp ”stora opåverkade områden” som inte alls
eller endast obetydligt är exploaterade. Inom dessa områden kan det finnas
områden, som efter inventering kan utgöra ”tysta områden”. Dessa områden
ligger delvis inom utpekade riksintressen eller naturreservat. Eventuella
”tysta områden” kommer inte att påverkas om vindkraftsetablering sker
utifrån de områden som pekats ut som lämpliga i vindkraftsplanen.
Landskapsbild
På grund av vindkraftverkens storlek kommer en vindkraftsetablering att
påverka landskapet. Inom och i närheten av prioriterade områden där
vindkraft byggs ut kommer landskapspåverkan att bli stor. De områden som
pekats ut som lämpliga ligger framförallt utmed de stora vägarna i
skogsmark. Vid utbyggnad i skogsmark kommer landskapet främst att
påverkas från högt belägna utsiktspunkter och genomfartsvägar. Skogsmark
bedöms ha en högre tålighet för vindkraft jämfört med de öppna
jordbruksbygderna. En etablering av vindkraft i väl avskilda grupper är
positivt för totalintrycket av landskapet. Huvudalternativet innebär även att
vindkraft endast ska etableras i de utpekade områdena.
Fauna
Forskningen hittills tyder på att djurlivet påverkas i mycket begränsad
omfattning av vindkraftverk.
För fåglar har kollisionsrisk, störningar vid häckningsplatser och störningar
vid födosök studerats. Fåglar kolliderar i regel inte med vindkraftverk utan
väjer undan i sina flyttvägar. Risken att fåglar kolliderar med vindkraftverk
är minst där verken är placerade i grupper/parker.
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Olika studier har visat att fladdermöss dödas vid vindkraftverk. Jagande
fladdermöss attraheras av ansamlingen av insekter kring vindkraftverken på
grund av värmeutstrålningen. Största risken för fladdermöss finns troligen
kring kuster och andra områden som har rik tillgång till insekter. Det har
visat sig att flyttande arter drabbas hårdare än andra. Genom styrning av
driften av vindkraftverk kan påverkan på fladdermöss minska.
Uppförande av vindkraftverk kan också innebära barriäreffekter, vilket kan
påverka djurlivet i området, framförallt under byggnadsskedet.
Hur faunan påverkas lokalt vid en vindkraftsetablering måste varje projektör
utreda vidare i samband med tillståndsansökan eller anmälan enligt
miljöbalken.
Flora
Uppförandet av vindkraftverk kräver bland annat schaktning och gjutning av
betongfundament, dragning av ledningar och kablar samt anläggande av
vägar. Naturvärden kan påverkas negativt lokalt på den platsen där
vindkraftverken uppförs. En omfattande utbyggnad av vindkraften är
generellt positiv för regionala och globala naturvärden eftersom den bidrar
till minskad växthuseffekt, mindre försurning och övergödning samt mindre
utsläpp av luftföroreningar. Verksamhetsutövare som söker tillstånd eller
gör en miljöanmälan för vindkraft, bör i miljökonsekvensbeskrivningen
kartlägga om det lokalt finns något värdefullt växtliv.
Ljud
Vindkraftverk alstrar både mekaniskt och aerodynamiskt ljud. Ljudet
varierar med vinden och effekten på vindkraftverket. Hur mottagaren
uppfattar ljudet beror på vindriktning och meteorologiska förhållanden.
Vegetation i exempelvis skogsbygd ger maskeringseffekter och störningen
minskar. Löv- och blandskog ger ett bättre kamouflage än vad barrskog gör.
Även vinden maskerar ljudet vid vindhastigheter över 8 m/s. Det riktvärde
som tillämpas för buller utomhus är 40 dB(A). Ljudet avtar med avståndet
från källan och för att klara riktvärdet kan placeringen av vindkraftverk
anpassas. I Sverige finns inga nationella bestämmelser om avstånd mellan
vindkraftverk och bostadshus. Avståndet beror på ljudkurvans beräknade
utbredning. Enligt riktlinjerna i planen ska det vara en buffertzon på minst
1000 meter mellan vindkraftverk och bostad. Med 1000 meters avstånd bör
värdet 40dB(A) klaras med marginal i många fall. Men eftersom det är
värdet för buller som ska klaras kan det i vissa fall krävas ett längre avstånd
till närmaste bostad.
Om ett vindkraftverk avger tydliga toner bör riktvärdet vara 5 dB(A)enheter lägre, eftersom ljud med tonala komponenter upplevs som mer
störande än annat ljud. För att kunna bedöma konsekvenserna som
ljudbidraget från vindkraft ger i landskapet måste en bedömning göras för
varje specifik plats där det planeras för vindkraftverk.
Skuggbilder
Närliggande bostäder kan komma att påverkas av skuggbilder. Riktvärdet
enligt praxis och i riktlinjerna i planen för faktisk skuggtid är 8 timmar per
kalenderår och 30 minuter om dagen. Om störande skuggor uppkommer
finns styr- och reglersystem som kan begränsa skuggutbredningen.
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Konsekvenserna av skuggeffekten reduceras av tidpunkten på dygnet,
kringliggande vegetation och byggnader samt molntäckt himmel.
Ljus
Vindkraftverk ska förses med ljus enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter. Om
ljuset är medel- eller högintensivt beror på verkens höjd och placering.
Vilka konsekvenser ljuset får är beroende av hur belysningen utformas och
vilka försiktighetsåtgärder som vidtas. Exempelvis kan ljuset dämpas under
mörker och skärmas av från marken. Det är frågor som ska utredas närmare
i samband med tillståndansökan eller anmälan enligt miljöbalken.
Klimatfaktorer: Utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av växthusgaser från vindkraft sker framförallt vid tillverkning
och byggnadsfasen. Efter cirka 3-9 månader har vindkraftverket producerat
lika mycket energi som krävs för hela dess livscykel. Därefter produceras ett
tillskott på förnyelsebar energi utan utsläpp.
El från vindkraft kan ersätta el producerad baserad på fossila energikällor,
antingen genom att minska importen av sådan el till Sverige, eller genom att
öka exporten av förnyelsebar el från Sverige. På så sätt bidrar vindkraft till
att minska utsläppen av växthusgaser.
Säkerhet/olycksrisker
I direkt anslutning till vindkraftverk kan ett område behöva spärras av eller
på annat sätt göras otillgängligt av säkerhetsskäl. Olycksrisker kan handla
om is som lossnar från rotorbladen eller risk att rotorblad lossnar. Eftersom
det oftast inte handlar om särskilt stora områden som tas i anspråk bedöms
störningen bli liten. Störningen kan dock bli betydelsefull i exempelvis
strövområden. Det finns inga generella skyddsavstånd för vindkraftverk. I
vindkraftsplanen finns vissa skyddsavstånd inskrivna: skyddsavstånd till
allmän väg ska vara minst vindkraftverkets totalhöjd, dock minst 50 meter.
Miljökvalitetsnormer, miljöbalkens 5 kapitel
Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet.
Miljökvalitetsnormen för buller gäller för vägar, järnvägar, flygplatser och
tillståndspliktiga hamnar. Vindkraft omfattas därför inte. Arbetet med att
begränsa buller regleras ändå genom bland annat de allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalken och reglerna om egenkontroll, tillsyn och
prövning.
Miljökvalitetsnormerna för luft och vatten påverkas inte negativt. Tvärtom
bidrar en vindkraftsetablering till en sänkning av utsläppen av koldioxid,
kvävedioxid och svaveldioxid i och med att den kan ersätter elproduktion i
anläggningar som använder fossila bränslen.
Ekonomiska konsekvenser
Etablering av vindkraftverk kan medföra en rad effekter ur ett
näringslivsperspektiv. Det kan under uppförandetiden innebära fler
arbetstillfällen för lokala entreprenörer och underleverantörer, investeringar
i kommunen och positiva återverkningar på flera orter inklusive Ljungby
stads övriga näringsliv och befintliga service. Om en vindkraftsetablering
blir av innebär det positiva effekter för markägarna i form av
arrendeintäkter. Det innebär samtidigt en inskränkning i att använda
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området till andra ändamål som kan stå i konflikt mot vindkraft, exempelvis
nybyggnation av bostäder eller fritidshus.
Det finns en risk att de ekonomiska vinsterna enbart kommer markägarna till
del medan störningarna även drabbar indirekt berörda och grannar. Det finns
också en risk att fastighetsvärdena minskar inom områden där vindkraftverk
uppförs.
Sociala konsekvenser
Rekreationsvärden för befolkningen kan äventyras om inte stor omsorg
ägnas åt lokalisering och utformning av vindkraftsparkerna. Om de
ekonomiska vinsterna enbart kommer markägarna till del medan
störningarna även drabbar grannar finns risk att osämja uppstår. Det är
viktigt med information och delaktighet i samband med
vindkraftsetableringar för att öka acceptansen.
Miljömålen
Miljömålen ger ledning för att bedöma vad en hållbar utveckling innebär
och är därigenom vägledande vid tillämpningen av bestämmelserna i
miljöbalken. De 16 miljömålen är:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Vindkraftverk kan ersätta elproduktion i anläggningar som använder fossila
bränslen vilka ger utsläpp av svaveldioxid som är försurande, kväveoxid
som är både försurande och övergödande samt koldioxid som ger
klimatpåverkan. Vindkraft bidrar därmed till möjlighet att uppfylla
miljökvalitetsmålen ”ingen övergödning”, ”bara naturlig försurning” och
”begränsad klimatpåverkan”.
Genom att vindkraftverk innebär en minskning av förorenande utsläpp till
luft samt en minskning av depositionen på mark och i vatten av luftburna
föroreningar bidrar vindkraften indirekt till möjlighet att uppfylla följande
miljökvalitetsmål: ”frisk luft”, ”levande sjöar och vattendrag”, ”grundvatten
av god kvalitet”, ” myllrande våtmarker”, levande skogar”, ”ett rikt
odlingslandskap” samt ”god bebyggd miljö”.
Vid lokalisering av vindkraftsanläggningar måste hänsyn tas till de värden
som miljökvalitetsmålen avser. En vindkraftsanläggning behöver inte
medföra en negativ påverkan på dessa värden under förutsättning att de
beaktas vid placering och utformning.
Åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka negativ miljöpåverkan
I vindkraftsplanen finns olika riktlinjer för vindkraftsetableringar. Till skydd
mot buller, skuggbilder och säkerhet finns ett minsta skyddsavstånd mellan
vindkraftverk och bostad om 1000 meter. Vindkraftverk ska placeras på
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sådant avstånd så att ljudnivån vid bostadshus inte överstiger 40 dB(A).
Antalet skuggtimmar på störningskänslig plats får högst vara 8 h/år, faktisk
skuggtid 30 minuter/dygn. För att undvika alltför omfattande påverkan på
landskapet ska vindkraftverk placeras i sammanhållna grupper.
De områden som har pekats ut som lämpliga för vindkraft har tagit hänsyn
till riksintressen och andra allmänna intressen.

Icke-teknisk sammanfattning

Vindkraft är en lokal, ren energikälla utan utsläpp av skadliga ämnen till
miljön. Det är viktigt att ta tillvara på den miljövänliga resurs som vindkraft
är. Men det är också viktigt att se till att andra intressen och värden inte
påverkas negativt. Syftet med vindkraftsplanen är att ta fram ett
planeringsunderlag som ska vara till hjälp vid handläggningen av
vindkraftsärenden. Vindkraftsplanen omfattar hela kommunen. Den är ett
tillägg till gällande översiktsplan.
Vindkraftsplanen i Ljungby kommun pekar ut vilka områden som är
lämpliga för vindkraft. De områden som pekats ut som lämpliga för
vindkraft finns där vindförhållandena är bra, utmed stora vägar eller kraftnät
och framförallt i skogsmark. En karta har tagits fram som visar de områden
som är prioriterade för vindkraft.
Miljökonsekvenser som behandlats i miljökonsekvensbeskrivningen är
naturvård, kulturmiljö, friluftsliv, tysta områden, landskapsbild, flora och
fauna, buller, skuggbilder, ljus, växthusgaser, miljökvalitetsnormer,
ekonomiska konsekvenser och sociala konsekvenser.
Sammanfattningsvis är en vindkraftsetablering positiv ur miljösynpunkt
eftersom den ersätter elproduktion i anläggningar som använder fossila
bränslen. Det medför att utsläppen av svaveldioxid som är försurande,
kväveoxid som är både försurande och övergödande samt koldioxid som ger
klimatpåverkan minskar. Den negativa påverkan som kan uppkomma är
framförallt ljud, skuggbildning och påverkan på landskapsbilden. Det är
viktigt att beakta hur vindkraftverken ska placeras och utformas för att
minimera den negativa påverkan.
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KOMMUNENS HANDLÄGGNING
Översiktsplaner upprättas med syfte att peka ut allmänna intressen och att
vara ett underlag för fortsatt planering. Översiktsplanen har stor betydelse
för kommunens fysiska planering och bygglovgivning. Den är också ett
viktigt redskap för bland annat länsstyrelsen vid tillståndsprövningar med
mera.
Med stöd av en översiktsplan kan detaljplaner upprättas och bygglov
handläggas. Etableringar och förändringar som har stöd i en översiktsplan
innebär generellt en kortare handläggning inom kommunen eftersom många
frågor om till exempel lämplighet och lokalisering redan har prövats.
Vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter alternativt en
gruppstation av sju eller fler vindkraftverk där vart och ett inklusive
rotorblad är högre än 120 meter är tillståndspliktiga. Tillstånd söks hos
länsstyrelsen men tillstånd får endast lämnas om kommunen, där
anläggningen ska uppföras, har tillstyrkt det. Det finns inget krav på
detaljplan och bygglov om ett miljötillstånd har lämnats. Redovisning över
hur man klarar stabilitetskraven görs i en bygganmälan till kommunen före
uppförande av vindkraftverken.
De anläggningar som inte behöver miljötillstånd från länsstyrelsen är
anmälningspliktiga till kommunen. Gränsen för anmälningsplikt går vid
enstaka vindkraftverk som är högre än 50 meter, inklusive rotorblad, två
eller fler verk som står tillsammans eller ett verk som kommer att stå
tillsammans med ett befintligt verk.
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UPPFÖLJNING
Enligt miljöbalkens regler ska en uppföljning göras av den miljöpåverkan
som genomförandet av vindkraftsplanen medför. Vilken miljöpåverkan som
uppstår och graden av påverkan varierar för de olika områdena samt vilken
utbyggnad av vindkraftverk som verkligen kommer till stånd.
En uppföljning av planen föreslås ske i kommunens årsredovisning där
följande redovisas:
 Antal beviljade bygglov för vindkraftverk
 Antal verk och energieffekt som byggloven omfattar
 Antal anmälningar och antal beviljade anmälningar för vindkraftverk
enligt miljöbalken
 Antal tillståndsprövningar som pågår och hur många som beviljats
av länsstyrelsen eller miljödomstolen
 Antal uppförda verk
 Samlad energiproduktion från verken inom kommunen
 Vart energin levereras
 Andra eventuella effekter av vindkraftutbyggnaden då det till
exempel gäller fågellivet.
En mer omfattande och utförligare genomgång av vindkraftutbyggnadens
effekt på människors hälsa samt på miljön föreslås ske fem år efter det att
denna plan vunnit laga kraft och därefter vart femte år. I uppföljningen bör
effekterna av vindkraftsutbyggnaden lokalt, regionalt och nationellt
redovisas.
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ÖVERGRIPANDE
STÄLLNINGSTAGANDEN
Ljungby kommun ser positivt på en utbyggnad av vindkraften i kommunen.
Kommunen vill att utbyggnad ska ske på ett ordnat sätt och enligt en
genomtänkt plan. Utöver ställningstagandena från översiktplanen gäller
följande övergripande ställningstaganden inför fortsatt planering:




-

Planering för vindkraftsanläggningar prioriteras i de områden som är
utpekade i denna vindkraftsplan.
Planering ska ske med miljöhänsyn så att påtaglig skada inte uppstår
på natur- och kulturmiljöns värden.
Kommunens vindkraftsplanering ska främja en långsiktigt god
hushållning med vindenergi och markresurser.
Kommunens planering ska utgå från huvudprinciperna att placera
vindkraft:
där andra väsentliga intressen inte skadas
så att anslutning till el- och vägnät blir så enkel som möjligt
i ordnade grupper
där det finns gynnsamma vindförhållanden.
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK1862
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-11-02

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Vissa förslag till ändringar i lagen om
offentlig upphandling med anledning av
Välfärdsutredningens förslag (Fi2017/03767/OU)

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Välfärdsutredningen föreslog i delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU
2016:78) ändringar i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), bland
annat om undantag från LOU för välfärdstjänster som är under EU:s tröskelvärde
och som saknar gränsöverskridande intresse. I föreliggande remiss föreslås dessa
justeras enligt följande:
– Upphandlingar under EU:s tröskelvärde ska annonseras i en allmänt tillgänglig
elektronisk databas, oavsett om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande
intresse. Undantag föreslås för upphandlingar som understiger 28 procent av
tröskelvärdet.
– Upphandlande myndigheter ska vara skyldiga att informera berörda leverantörer
om resultatet av upphandlingen samt dokumentera dess genomförande.
– 20–22 kap. LOU, som innehåller bestämmelser om överprövning,
upphandlingsskadeavgift och tillsyn, ska gälla vid all sådan upphandling.
Tröskelvärdena enligt LOU är för 2017 1 910 323 kronor för varor och tjänster,
47 758 068 kronor för byggentreprenader och 6 885 225 kronor för sociala och
övriga tjänster.
Synpunkter
Region Kronoberg föreslås lämna följande yttrande över remissen:
-

Region Kronoberg ser generellt positivt på förenklade regler för
upphandlingar av välfärdstjänster som understiger EU:s tröskelvärde. Region
Kronoberg ser även positivt på förenklingar för upphandlingar från sociala
företag. I praktiken överstiger dock merparten av Region Kronobergs
Sida 1 av 2
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK1862
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-11-02

upphandlingar tröskelvärdet, och det är därför osäkert i vilken omfattning
undantaget förenklar det vardagliga arbetet.
-

Region Kronoberg anser att begreppet ’gränsöverskridande intresse’ behöver
definieras i lagtexten. Utan vägledning är det troligt att myndigheter
annonserar upphandlingar oavsett om det behövs eller inte, för att inte riskera
att bryta mot lagen. I avsaknad av definition i lag kommer istället så
småningom begreppet att definieras i rättspraxis.

-

Svårigheter att i praktiken i förväg beräkna avtalsvärde för upphandlingar kan
även det innebära att myndigheter väljer att annonsera upphandlingar oavsett
om det behövs, för att vara säkra på en korrekt handläggning.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remissyttrande - Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag
(Fi2017/03767/OU)
Remiss – Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling
med anledning av Välfärdsutredningens förslag (Fi2017/03767/OU)

Sida 2 av 2
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK1862
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-11-06

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande – Vissa förslag till ändringar i lagen om
offentlig upphandling med anledning av
Välfärdsutredningens förslag (Fi2017/03767/OU)

Synpunkter
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.


Region Kronoberg ser generellt positivt på förenklade regler för
upphandlingar av välfärdstjänster som understiger EU:s tröskelvärde. Region
Kronoberg ser även positivt på förenklingar för upphandlingar från sociala
företag. I praktiken överstiger dock merparten av Region Kronobergs
upphandlingar tröskelvärdet, och det är därför osäkert i vilken omfattning
undantaget förenklar det vardagliga arbetet.



Region Kronoberg anser att begreppet ’gränsöverskridande intresse’ behöver
definieras i lagtexten. Utan vägledning är det troligt att myndigheter
annonserar upphandlingar oavsett om det behövs eller inte, för att inte riskera
att bryta mot lagen. I avsaknad av definition i lag kommer begreppet istället så
småningom att definieras i rättspraxis.



Även svårigheter att i praktiken i förväg beräkna avtalsvärde för
upphandlingar kan innebära att myndigheter väljer att annonsera
upphandlingar oavsett om det behövs, för att vara säkra på en korrekt
handläggning.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
Sida 1 av 1
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Danijela Arsic
Danijela Arsic
Susanne Ellegård; Emma Regnér
Remiss Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens
förslag
den 29 september 2017 16:01:15
Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens
förslag.pdf
PM Välfärdstjänster.pdf

Hej, härmed bifogas remiss Fi2017/03767/OU ” Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag”
Remissvaren ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 29 november 2017. Se
bifogat missiv för mer information.
Danijela Arsic
Enheten för offentlig upphandling
Avdelningen för offentlig förvaltning
Finansdepartementet
103 33 Stockholm
08-4055660
070-2755296
danijela.arsic@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
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Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning

Promemoria

Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av
Välfärdsutredningens förslag

September 2017
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Promemorians huvudsakliga innehåll
Välfärdsutredningen har i betänkandet Ordning och reda i välfärden
(SOU 2016:78) bl.a. föreslagit ändringar i lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling (LOU) när det gäller upphandling av välfärdstjänster vars värde understiger EU:s tröskelvärde. I denna promemoria
föreslås vissa ändringar och kompletteringar av de förslag som
Välfärdsutredningen har lämnat. Promemorians förslag innebär bl.a. att
upphandling av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde, oavsett om
upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse eller inte, ska
annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Ett
undantag från annonseringsskyldigheten föreslås dock bl.a. för de fall då
upphandlingens värde understiger 28 procent av tröskelvärdet. Vidare
föreslås att upphandlande myndigheter ska vara skyldiga att informera
berörda leverantörer om resultatet av upphandlingen och dokumentera
dess genomförande. I promemorian föreslås även bl.a. att 20–22 kap.
LOU, som innehåller bestämmelser om överprövning, upphandlingsskadeavgift och tillsyn, ska gälla vid all sådan upphandling.
Syftet med förslagen är att säkerställa att kontrakt avseende
välfärdstjänster tilldelas på ett öppet och rättssäkert sätt.
I promemorian föreslås vidare vissa följdändringar i LOU som
bedömts nödvändiga med anledning av Välfärdsutredningens förslag och
de förslag som lämnas i promemorian.
Syftet är inte att förslagen i denna promemoria ska innebära några
begränsningar av upphandlande myndigheters möjlighet att tilldela
kontrakt till idéburna leverantörer jämfört med Välfärdsutredningens
förslag. Tvärtemot bedöms förslagen kunna bidra till att idéburna
leverantörer ges bättre förutsättningar att få kännedom om de möjligheter
som finns att leverera till offentlig sektor, vilket kan stärka det civila
samhällets långsiktiga villkor. Förslagen bedöms också bättre uppfylla de
rättssäkerhetskrav som bör gälla även vid upphandling av välfärdstjänster.
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1

Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 19 a kap. 1, 2 och 24 §§, 20 kap. 1,
2 och 13 §§, 21 kap. 1 § och rubriken närmast före 19 a kap. 24 § ska ha
följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 19 a kap. 25–27 §§, och
närmast före 19 a kap. 25 och 26 §§ nya rubriker, av följande lydelse,
dels att det närmast efter 19 a kap. 23 § ska införas en ny rubrik som
ska lyda ”Upphandling av tjänster enligt bilaga 2 a vars värde beräknas
understiga tröskelvärdet”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.

Innehållet i denna lag är
uppdelat enligt följande:
1 kap. – Lagens
innehåll,
tillämpningsområde och definitioner
2 kap. – Blandad upphandling
3 kap. – Undantag från lagens
tillämpningsområde
4 kap. – Allmänna bestämmelser
5 kap. – Tröskelvärden
6 kap. – Upphandlingsförfaranden
7 kap. – Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
8 kap. – Elektroniska
metoder
för upphandling
9 kap. – Tekniska krav
10 kap. – Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande
11 kap. – Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
12 kap. – Kommunikation,
information till leverantörer och
dokumentation
13 kap. – Uteslutning av leverantörer
14 kap. – Kvalificering

1§

Innehållet i denna lag är
uppdelat enligt följande:
1 kap. – Lagens
innehåll,
tillämpningsområde och definitioner
2 kap. – Blandad upphandling
3 kap. – Undantag från lagens
tillämpningsområde
4 kap. – Allmänna bestämmelser
5 kap. – Tröskelvärden
6 kap. – Upphandlingsförfaranden
7 kap. – Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
8 kap. – Elektroniska
metoder
för upphandling
9 kap. – Tekniska krav
10 kap. – Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande
11 kap. – Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
12 kap. – Kommunikation,
information till leverantörer och
dokumentation
13 kap. – Uteslutning av leverantörer
14 kap. – Kvalificering
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15 kap. – Egen försäkran och utredning om leverantörer
16 kap. – Utvärdering av anbud
och tilldelning av kontrakt
17 kap. – Fullgörande
av
kontrakt
18 kap. – Projekttävlingar
19 kap. – Upphandling
under
tröskelvärdena och upphandling av
tjänster enligt bilaga 2
20 kap. – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
21 kap. – Upphandlingsskadeavgift
22 kap. – Tillsyn
Till lagen hör följande bilagor:
Bilaga 1 – Förteckning
över
byggentreprenadkontrakt
Bilaga 2 – Förteckning
över
sociala tjänster och andra särskilda
tjänster

Bilaga 3 – Definitioner av vissa
tekniska specifikationer

15 kap. – Egen försäkran och utredning om leverantörer
16 kap. – Utvärdering av anbud
och tilldelning av kontrakt
17 kap. – Fullgörande
av
kontrakt
18 kap. – Projekttävlingar
19 kap. – Upphandling
under
tröskelvärdena och upphandling av
tjänster enligt bilaga 2
19 a kap. – Upphandling av tjänster enligt bilaga 2 a
20 kap. – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
21 kap. – Upphandlingsskadeavgift
22 kap. – Tillsyn
Till lagen hör följande bilagor:
Bilaga 1 – Förteckning
över
byggentreprenadkontrakt
Bilaga 2 – Förteckning
över
sociala tjänster och andra särskilda
tjänster utom välfärdstjänster
Bilaga 2 a – Förteckning
över
välfärdstjänster
Bilaga 2 b – Förteckning
över
tjänster som omfattas av bestämmelsen om reserverade kontrakt
enligt 19 a kap. 5 §
Bilaga 3 – Definitioner av vissa
tekniska specifikationer

2 kap.

4

2§
Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som alla
regleras i denna lag ska upphandlingen genomföras i enlighet med
bestämmelserna för det slag av upphandling som är huvudföremålet för
kontraktet.
För ett blandat kontrakt som avser både varor och tjänster ska
huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena
för varorna eller tjänsterna.
För ett blandat kontrakt som
För ett blandat kontrakt som avavser både tjänster som anges i ser vissa kombinationer av tjänster
bilaga 2 och andra tjänster ska ska huvudföremålet bestämmas
huvudföremålet bestämmas utifrån utifrån det högsta av de uppdet högsta av de uppskattade vär- skattade värdena för tjänsterna.
Detta gäller kontrakt som avser
dena för tjänsterna.
både
1. tjänster som anges i bilaga 2
och andra tjänster,
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2. tjänster som anges i bilaga 2 a
och andra tjänster, eller
3. tjänster som anges i bilaga 2
och tjänster som anges i
bilaga 2 a.
Lydelse enligt SOU 2016:78

Föreslagen lydelse
19 a kap.

1§
Detta kapitel gäller för uppDetta kapitel gäller för upphandling av tjänster av sådant slag handling av tjänster av sådant slag
som anges i bilaga 2 a. Vid sådan som anges i bilaga 2 a. Vid sådan
upphandling
tillämpas
också upphandling tillämpas också bebestämmelserna i 1 kap. om lagens stämmelserna i
innehåll, tillämpningsområde och – 1 kap. om lagens innehåll,
definitioner, 2 kap. om blandad tillämpningsområde och definitioupphandling, 3 kap. om undantag ner,
från lagens tillämpningsområde – 2 kap. om blandad upphandling,
och 5 kap. om tröskelvärden.
– 3 kap. om undantag från lagens
tillämpningsområde,
– 5 kap. om tröskelvärden,
– 20 kap. om avtalsspärr, överprövning och skadestånd,
– 21 kap. om upphandlingsskadeavgift, och
– 22 kap. om tillsyn.
Denna lag gäller dock inte för
upphandling av sådana tjänster
vars värde beräknas understiga det
tröskelvärde som gäller enligt
5 kap. 1 § och som inte har ett
bestämt
gränsöverskridande
intresse.
2§
För upphandling av tjänster som
För upphandling av tjänster som
anges i bilaga 2 a vars värde upp- anges i bilaga 2 a vars värde beräkgår till minst det tröskelvärde som nas uppgå till minst det tröskelgäller enligt 5 kap. 1 § tillämpas 3– värde som gäller enligt 5 kap. 1 §
24 §§.
tillämpas 3–23 §§.
För upphandling av sådana
För upphandling av sådana
tjänster vars värde beräknas under- tjänster vars värde beräknas understiga tröskelvärdet och som har ett stiga tröskelvärdet och som har ett
bestämt gränsöverskridande in- bestämt gränsöverskridande intresse tillämpas, utöver vad som tresse tillämpas 24–27 §§ och
framgår av 1 § första stycket, 4 kap. 1 §.
bestämmelserna om principer för
offentlig upphandling i 4 kap. 1 §,
information till leverantörer i
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12 kap. 12 och 13 §§, dokumentation i 12 kap. 14 och 17 §§, avtalsspärr, överprövning och skadestånd i 20 kap. samt tillsyn i
22 kap.
För upphandling av sådana
tjänster vars värde beräknas
understiga tröskelvärdet och som
inte har ett bestämt gränsöverskridande intresse tillämpas
24–27 §§.

Rättsmedel och tillsyn

Upphandling av tjänster enligt
bilaga 2 a vars värde beräknas
understiga tröskelvärdet
Annonsering

24 §
Bestämmelserna i
En upphandlande myndighet
– 20 kap. om avtalsspärr, över- som avser att upphandla en sådan
prövning och skadestånd,
tjänst som anges i bilaga 2 a ska
– 21 kap. om upphandlingsskade- informera om upphandlingen
genom att publicera en annons i en
avgift, och
– 22 kap. om tillsyn ska tillämpas. elektronisk databas som är allmänt
tillgänglig.
Första stycket gäller dock inte
om
1. värdet av upphandlingen
beräknas understiga 28 procent av
det tröskelvärde som avses i 5 kap.
1 §,
2. förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ är
uppfyllda, eller
3. det finns synnerliga skäl.
Uppskattning av värdet av en
upphandling

6

25 §
Värdet av en upphandling ska
uppskattas till det totala belopp
som ska betalas i upphandlingen.
En upphandling får inte delas upp
i avsikt att kringgå bestämmelserna i denna lag.
Vid beräkningen ska optionsoch förlängningsklausuler beaktas
som om de utnyttjats.
Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta
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direktupphandlingar av samma
slag gjorda av myndigheten under
räkenskapsåret.
Information till leverantörer och
dokumentation
26 §
Vid en upphandling som annonserats enligt 24 § ska den upphandlande myndigheten snarast
möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna
om de beslut som avses i 12 kap.
12 § och lämna sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 §.
Om upphandlingen skett utan
annonsering enligt 24 § andra
stycket ska den upphandlande
myndigheten, när beslut om
leverantör och anbud fattats,
snarast möjligt underrätta anbudsgivarna om beslutet.
27 §
En upphandlande myndighet ska
dokumentera genomförandet av en
upphandling enligt 24 §.
Första stycket gäller inte om
upphandlingens värde understiger
100 000 kronor.
I fråga om bevarande av handlingar tillämpas 12 kap. 17 §.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
20 kap.

1§
Om en upphandlande myndighet
Om en upphandlande myndighet
är skyldig att skicka en under- är skyldig att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt rättelse om tilldelningsbeslut enligt
12 kap. 12 § första stycket eller 12 kap. 12 § första stycket, 19 kap.
19 kap. 29 § och underrättelsen har 29 § eller 19 a kap. 13 § eller 26 §
skickats med ett elektroniskt första stycket och underrättelsen
medel, får den upphandlande har skickats med ett elektroniskt
myndigheten inte ingå avtal medel, får den upphandlande
(avtalsspärr) förrän 10 dagar har
myndigheten inte ingå avtal
gått från det att underrättelsen (avtalsspärr) förrän 10 dagar har
skickades.
gått från det att underrättelsen
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skickades.
Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt
medel till någon anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås
förrän 15 dagar har gått från utskickandet.
Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en längre
avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän
efter utgången av den angivna perioden.
2§
Avtalsspärr gäller inte
1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående
annonsering med stöd av 6 kap. 12–19 §§,
2. vid tilldelning av kontrakt med förnyad konkurrensutsättning inom
ett ramavtal enligt 7 kap. 7 och 8 §§,
3. vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem, eller
4. vid direktupphandling enligt 4. vid direktupphandling enligt
19 kap. 7 § tredje stycket.
19 kap. 7 § tredje stycket eller
19 a kap. 7 § tredje stycket eller
24 § andra stycket.

8

13 §
Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande
myndighet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits
1. utan föregående annonsering
1. utan föregående annonsering
enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap. enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap.
2 § eller 19 kap. 9 § när det inte 2 §, 19 kap. 9 § eller 19 a kap. 7 §
har varit tillåtet att använda eller 24 § första stycket, när det
direktupphandling enligt 19 kap.
inte har varit tillåtet att använda
direktupphandling enligt 19 kap.
eller 19 a kap.
2. efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap.
7 eller 8 § samt 9 § utan att de villkor har följts som framgår av de
paragraferna eller av det ramavtal som ligger till grund för
konkurrensutsättningen och detta har medfört att leverantören har lidit
eller kan komma att lida skada, eller
3. enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som anges i
8 kap. 10 eller 12 § har följts och detta har medfört att leverantören har
lidit eller kan komma att lida skada.
Ett avtal ska också förklaras
Ett avtal ska också förklaras
ogiltigt, om det har slutits i strid ogiltigt, om det har slutits i strid
med bestämmelserna om avtals- med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimis- spärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 § eller tio- tiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet dagarsfristen i 10 § eller om avtalet
har slutits före en underrättelse om har slutits före en underrättelse om
tilldelningsbeslut enligt 12 kap. tilldelningsbeslut enligt 12 kap.
12 § första stycket eller 19 kap. 12 § första stycket, 19 kap. 29 §
29 § första stycket. För ogiltighet i första stycket eller 19 a kap. 13 §
sådana fall krävs dessutom att eller 26 § första stycket. För
någon av de grundläggande prin- ogiltighet i sådana fall krävs
ciperna i 4 kap. 1 § eller någon dessutom att någon av de grund-
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annan bestämmelse i denna lag har
överträtts och detta har medfört att
leverantören har lidit eller kan
komma att lida skada.

läggande principerna i 4 kap. 1 §
eller någon annan bestämmelse i
denna lag har överträtts och detta
har medfört att leverantören har
lidit eller kan komma att lida
skada.

21 kap.
1§
Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndighet
ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift), om
1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har
fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr i 20 kap. 1, 3 eller 8 §,
2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har
fastställt att ett avtal får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett
allmänintresse enligt 20 kap. 14 §, eller
3. myndigheten har slutit avtal
3. myndigheten har slutit avtal
med en leverantör utan föregående med en leverantör utan föregående
annonsering enligt 10 kap. 1, 2 annonsering enligt 10 kap. 1, 2
eller 3 §, 18 kap. 2 §, eller 19 kap. eller 3 §, 18 kap. 2 §, 19 kap. 9 §,
9 §.
eller 19 a kap. 7 § eller 24 § första
stycket.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller för sådan upphandling som har påbörjats
före ikraftträdandet.

9
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2

Ärendet och dess beredning

Välfärdsutredningen har i delbetänkandet Ordning och reda i välfärden
(SOU 2016:78) lämnat förslag till ändringar i lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling (LOU), som syftar till att i högre grad ta tillvara
det EU-rättsliga utrymme som finns för att skapa ett mer flexibelt
regelverk för upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster.
Välfärdsutredningens förslag till lag om ändring i LOU finns i en bilaga
till denna promemoria. Utredningen för ett stärkt civilsamhälle har i
betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) lämnat
förslag som delvis överensstämmer med Välfärdsutredningens förslag.
Betänkandena har remitterats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Remissyttrandena över Välfärdsutredningens delbetänkande
finns tillgängliga i Finansdepartementet (Fi2016/04014/K) och remissyttrandena över betänkandet från Utredningen för ett stärkt civilsamhälle
finns tillgängliga i Kulturdepartementet (Ku2016/00504/D).
I denna promemoria föreslås ändringar i Välfärdsutredningens förslag
till bestämmelser i 19 a kap. 1, 2 och 24 §§ LOU om upphandling av
välfärdstjänster. Det föreslås vidare att utredningens förslag till 19 a kap.
kompletteras med tre nya paragrafer, 25–27 §§, om upphandling av
välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde. I promemorian föreslås vidare
vissa följdändringar i LOU, delvis till följd av Välfärdsutredningens
förslag, delvis till följd av förslagen i promemorian.
Syftet med promemorian är att komplettera underlaget när det gäller
upphandling av välfärdstjänster inför den fortsatta beredningen. Remissyttrandena över såväl Välfärdsutredningens delbetänkande och betänkandet från Utredningen för ett stärkt civilsamhälle som över denna promemoria, kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

3

10

Välfärdsutredningens förslag till nytt
undantag i LOU

Välfärdsutredningen har bl.a. föreslagit att ett helt nytt kapitel, 19 a kap.,
ska införas i LOU. Kapitlet ska i huvudsak innehålla regler för upphandling av sådana tjänster som räknas upp i en föreslagen ny bilaga 2 a
till lagen (s.k. välfärdstjänster) och vars värde uppgår till eller överstiger
EU:s tröskelvärde. För upphandling av välfärdstjänster som understiger
tröskelvärdet, men som har ett bestämt gränsöverskridande intresse,
föreslås att ett fåtal bestämmelser i lagen ska gälla, bl.a. de
grundläggande upphandlingsrättsliga principerna. Utredningen har vidare
föreslagit att upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet, som
saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse, helt ska undantas från
LOU. I det följande lämnas en kort redogörelse för remissutfallet när det
gäller utredningens förslag till undantag från LOU för upphandling av
välfärdstjänster under tröskelvärdet.
Remissutfallet över Välfärdsutredningens förslag till undantag från
LOU är blandat. Nästan samtliga representanter för den idéburna sektorn,
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bl.a. Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg,
Svenska kyrkan och Studieförbunden, tillstyrker eller är i huvudsak
positiva till förslaget. Även Forum – Idéburna organisationer med social
inriktning tillstyrker förslaget, men konstaterar samtidigt att det är viktigt
att det skapas förutsättningar för transparens, dels för att se till att många
aktörer släpps in, dels för att undvika risken för korruption. Ersta diakoni
och Bräcke diakoni anser att en höjd gräns för direktupphandling skulle
vara av stor betydelse för mindre verksamheter och vid starten av idéburna organisationer.
Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal) är i grunden positiva till förslaget. Studieförbunden anser att utredningens förslag om att underlätta för
civilsamhället i upphandling skulle kunna bidra till att öka kvalitet och
mångfald inom välfärden, inte minst på kommunal nivå.
Nästan samtliga kommuner och landsting som yttrar sig i frågan, bl.a.
Stockholms läns landsting samt Halmstads, Sigtuna och Luleå
kommuner, tillstyrker eller är i huvudsak positiva till förslaget. Flera av
dessa anser bl.a. att det skulle underlätta för idéburna organisationer att
delta i upphandlingar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är
generellt positivt till utredningens förslag om att förenkla regelverket för
upphandlingar, men yttrar sig inte särskilt över undantaget.
Upphandlingsmyndigheten tillstyrker förslaget delvis, men anser att
presumtionen bör vara att det finns ett bestämt gränsöverskridande
intresse. Enligt myndigheten bör därför upphandlingar av tjänster av det
aktuella slaget som huvudregel annonseras i en allmänt tillgänglig
databas, och därigenom uppfylla primärrättens minimikrav. På så sätt
möjliggörs enligt myndigheten deltagande för samtliga leverantörer av
välfärdstjänster, samtidigt som en ökad transparens och öppenhet
minskar risken för upplevt godtycke och korruption. Myndigheten anser
vidare att bestämmelser om dokumentation och riktlinjer om upphandling bör gälla även i dessa fall.
Vårdförbundet är tveksamt till förslaget och har farhågor bl.a. om att
det kan missgynna små och idéburna leverantörer på grund av brist på
öppenhet.
Statens skolverk, Kommerskollegiet, Konkurrensverket (KKV), Företagarna, Svenskt Näringsliv, Svenska vård, Vårdföretagarna Almega och
Lernia avstyrker eller är i huvudsak negativa till utredningens förslag.
Flera av dessa remissinstanser bedömer att samtliga kontrakt inom vård
och omsorg har ett gränsöverskridande intresse eftersom det finns flera
internationella aktörer på marknaden. En synpunkt som många av dessa
remissinstanser, och även bl.a. Förvaltningsrätten i Linköping, Sveriges
advokatsamfund och Advokatfirman Delphi, framför är att bedömningen
av om det finns ett bestämt gränsöverskridande intresse är komplex och
svår. Några påpekar också att det finns en risk för att denna fråga ger
upphov till svåra och långa överprövningsprocesser. Sveriges
advokatsamfund och Advokatfirman Kahn Pedersen anser att lagtexten
bör kompletteras med en bestämmelse som ger vägledning om vad som
är ett bestämt gränsöverskridande intresse. KKV anser att ett eventuellt
undantag bör förenas med bestämmelser om dokumentationsskyldighet.
11
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4

Överväganden och förslag

4.1

Upphandling av välfärdstjänster som inte har
ett bestämt gränsöverskridande intresse

Bedömning: Ett fåtal grundläggande regler som säkerställer öppenhet
och rättssäkerhet bör gälla även vid offentlig upphandling av
välfärdstjänster vars värde understiger tröskelvärdet och som inte har
ett bestämt gränsöverskridande intresse.
Skälen för bedömningen: Det är viktigt att utnyttja det utrymme som
finns att skapa ett så enkelt och flexibelt regelverk som möjligt för
sådana upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven om upphandling. Det är också viktigt att regelverket utformas på ett sätt som kan
bidra till att de idéburna aktörernas särskilda potential tas till vara.
Välfärdsutredningen har föreslagit att det ska införas ett renodlat
undantag från LOU för sådana upphandlingar av välfärdstjänster vars
beräknade värde understiger tröskelvärdet för sådana tjänster och som
saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse. Undantaget medför alltså
en stor frihet för upphandlande myndigheter när de upphandlar sådana
tjänster även vid upphandlingar som uppgår till relativt höga värden. Ett
sådant undantag innebär bl.a. att dessa tjänster kan anskaffas genom att
myndigheten vänder sig direkt till en vald leverantör, utan att andra
leverantörer i praktiken har någon möjlighet att få insyn i eller vetskap
om upphandlingen.
Att upphandlingar offentliggörs är en grundläggande förutsättning för
att såväl befintliga som potentiella leverantörer ska kunna få kännedom
om vilka möjligheter som finns att leverera till offentlig sektor. Öppenhet
om detta kan också bidra till att främja en mångfald av leverantörer. Att
upphandlingar sker på ett öppet och transparent sätt kan vidare antas öka
förtroendet för myndigheterna och tilltron till det allmänna. Även om de
allmänna upphandlingsrättsliga principerna – i enlighet med vad som
föreslagits av Välfärdsutredningen – inte blir tillämpliga på upphandlingar av välfärdstjänster som understiger tröskelvärdet, och som inte har
ett bestämt gränsöverskridande intresse, bör ett antal grundläggande
bestämmelser som säkerställer öppenhet och rättssäkerhet gälla även vid
sådan upphandling. Bestämmelserna bör i huvudsak avse offentliggörande av upphandlingen, information till leverantörer, skyldighet att
dokumentera upphandlingen samt rättsmedel och tillsyn. Därigenom
skapas en balans mellan å ena sidan intresset av enkelhet och flexibilitet
vid upphandlingen och å andra sidan intresset av öppenhet och rättssäkerhet.
Även om endast ett begränsat antal regler föreslås gälla för upphandling under tröskelvärdet finns det bestämmelser i annan lagstiftning
som myndigheter har att tillämpa i sin verksamhet som också främjar att
tilldelning sker på ett rättssäkert sätt. Av 1 kap. 9 § regeringsformen
följer att förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta saklighet och opartiskhet.
Vidare är förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser om bl.a. myndig12
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heternas serviceskyldighet och allmänna krav på handläggningen av
ärenden tillämpliga också vid upphandling.
Det bör framhållas att avsikten med förslagen i denna promemoria inte
är att begränsa upphandlande myndigheters möjligheter att tilldela kontrakt till idéburna leverantörer jämfört med Välfärdsutredningens förslag.
Tvärtom bedöms förslagen kunna bidra till att idéburna och andra
leverantörer ges bättre möjligheter att få kännedom om de tillfällen som
finns att leverera till offentlig sektor, vilket på sikt också kan bidra till att
sektorn utvecklas och växer ytterligare. Det ökar därmed också möjligheten för upphandlande myndigheter att få kännedom om vilka leverantörer som kan vara intresserade av att leverera välfärdstjänster.

4.2

Huvudregel om annonsering vid all
upphandling av välfärdstjänster under
tröskelvärdet

Förslag: Upphandlingar av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde
om 750 000 euro (ca 6 900 000 kr) ska som huvudregel, oavsett om
det finns ett gränsöverskridande intresse eller inte, offentliggöras
genom en annons om upphandling.
För sådana upphandlingar vars värde understiger 28 procent av
tröskelvärdet (ca 1 900 000 kr) ska dock undantag från annonseringsskyldigheten gälla. Undantag från annonseringsskyldigheten ska också
gälla om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående
annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU är uppfyllda eller om det
finns synnerliga skäl.
Skälen för förslagen
All upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdena bör som
huvudregel annonseras
När det gäller upphandling av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde
om 750 000 euro som har ett bestämt gränsöverskridande intresse har
Välfärdsutredningen inte föreslagit någon uttrycklig annonseringsbestämmelse. Utredningen har i stället ansett att kravet på offentliggörande, såväl som formerna för detta, följer av den s.k. öppenhetsprincipen. Principen, som ytterst har sitt ursprung i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt och EU-domstolens praxis, innebär ett
krav på öppenhet och en skyldighet att lämna insyn. Syftet är att
garantera varje potentiell anbudsgivare att förfarandet kringgärdas av
sådan offentlighet att det är öppet för konkurrens och att det går att
kontrollera att upphandlingsförfarandena är opartiska (se SOU 2016:78
s. 49). Enligt utredningen bör det vara upp till den upphandlande
myndigheten att i varje enskilt fall bedöma vad som krävs för att
öppenhetsprincipen ska anses uppfylld (SOU 2016:78 s. 538). Enligt den
nuvarande regleringen i 19 kap. 9 § LOU ska upphandling av såväl välfärdstjänster som andra tjänster annonseras i en elektronisk databas som
är allmänt tillgänglig.
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Även om ett krav på offentliggörande får anses följa av öppenhetsprincipen kan det dock ifrågasättas om utredningens förslag i denna del i
praktiken innebär någon förenkling för upphandlande myndigheter,
eftersom en bedömning i varje enskilt fall måste göras av hur
upphandlingen ska offentliggöras för att öppenhetsprincipen ska vara
tillgodosedd. Att det inte finns någon uttrycklig bestämmelse om tillvägagångssättet vid offentliggörandet innebär också större otydlighet för
leverantörer när det gäller var information om aktuella upphandlingar
kan hittas. Vidare kan frågan om offentliggörandet skett på ett sätt som
tillgodosett öppenhetsprincipen bli ytterligare en fråga som riskerar att
bli föremål för överprövning.
Mot denna bakgrund bör Välfärdsutredningens förslag kompletteras
med en uttrycklig bestämmelse som anger hur en upphandling av
välfärdstjänster ska offentliggöras. Det är lämpligt att bestämmelsen
utformas på motsvarande sätt som regleringen i 19 kap. 9 § LOU om
annonsering i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. Att enhetliga
regler gäller för offentliggörandet torde av praktiska skäl vara en fördel,
såväl för upphandlande myndigheter som för leverantörer. En sådan
skyldighet bedöms vidare inte vara särskilt betungande för upphandlande
myndigheter. en innebärD också att den komplexa prövningen av om det
finns ett gränsöverskridande intresse behöver göras i färre fall än enligt
Välfärdsutredningens förslag. Att regler om offentliggörande görs
tillämpliga oberoende av om upphandlingen har ett gränsöverskridande
intresse eller inte minskar vidare risken för att ett avtal kan komma att
ogiltigförklaras på grund av att annonsering inte skett.
Sammanfattningsvis föreslås i denna promemoria att all upphandling
av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde, oavsett om det finns ett
gränsöverskridande intresse eller inte, som huvudregel ska offentliggöras
genom en annons i en allmänt tillgänglig elektronisk databas.
Möjlighet till undantag från annonseringsskyldigheten

14

Bestämmelser om annonseringsskyldighet är, som anförts ovan, viktiga
bl.a. för att garantera insyn i myndigheternas upphandlingar och för att
möjliggöra leverantörers tillträde till marknaden. Även med beaktande av
detta kan en upphandling vara av så ringa värde att det skulle vara ineffektivt att kräva att den annonseras. Sådana upphandlingar kan förmodas ha ett begränsat intresse för inhemska leverantörer och kan i de
allra flesta fall antas vara utan intresse för leverantörer från andra länder.
Dessa upphandlingar kan därför också presumeras sakna ett gränsöverskridande intresse.
Enligt 19 kap. LOU finns det möjlighet att under vissa förutsättningar
använda sig av s.k. direktupphandling vid upphandling av sådana välfärdstjänster som omfattas av Välfärdsutredningens förslag. Med direktupphandling avses enligt definitionen i 19 kap. 4 § LOU en upphandling
utan krav på anbud i viss form. Mer praktiskt uttryckt är det ett förfarande som inte ställer krav på anbudsinfordran i viss form. Något
lagkrav på annonsering finns alltså inte i dessa fall. Direktupphandling
får enligt 19 kap. 7 § LOU användas bl.a. om upphandlingens värde uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner
och landsting.
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På motsvarande sätt som vid direktupphandling enligt LOU bör ett
undantag gälla från den föreslagna annonseringsskyldigheten vid
upphandling av välfärdstjänster som har ett mer begränsat värde. Det är
vid bestämningen av vilket värde som bör gälla ändamålsenligt att utgå
från den beloppsgräns som enligt 19 kap. 7 § LOU gäller vid direktupphandling av varor och tjänster, dvs. utifrån en procentsats av det
aktuella tröskelvärdet. Med beaktande av att EU-tröskelvärdet för sociala
tjänster och andra särskilda tjänster är betydligt högre än för upphandling
av andra typer av tjänster bedöms det i detta sammanhang rimligt att utgå
från samma procentsats, dvs. 28 procent av tröskelvärdet. Mot denna
bakgrund föreslås att undantag från annonseringsskyldigheten ska gälla
för sådana upphandlingar vars värde understiger 28 procent av tröskelvärdet 750 000 euro, dvs. ca 1 900 000 kr.
En upphandlande myndighet är skyldig att tillämpa de allmänna EUrättsliga principerna om bl.a. öppenhet och likabehandling även vid
upphandlingar som understiger EU-direktivets tröskelvärde, om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse (se avsnitt 4.1
och vidare SOU 2016:78 s. 485 f. och 535 f.). Detta innebär att en upphandlande myndighet, till följd av öppenhetsprincipen, kan vara skyldig
att offentliggöra upphandlingen trots att detta inte följer direkt av EUdirektivet eller av LOU. En upphandling under den föreslagna beloppsgränsen kan dock alltså presumeras sakna gränsöverskridande intresse,
såvida det inte finns särskilda omständigheter som talar emot detta.
Enligt 19 kap. 7 § LOU får direktupphandling användas också om
förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering
enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU är uppfyllda eller om det finns synnerliga
skäl. Av 6 kap. 12–19 §§ följer att det förra förfarandet får användas bl.a.
om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några
lämpliga anbudsansökningar eller anbud, eller när det föreligger
synnerlig brådska (se vidare lagtexten och prop. 2015/16:195 del 1
s. 499 f.). Även om det framstår som oklart om alla de situationer som
omfattas av bestämmelserna i praktiken kan bli aktuella vid upphandling
av välfärdstjänster bör motsvarande undantag från annonseringsskyldigheten gälla även vid upphandling av välfärdstjänster.

4.3

Beräkning av en upphandlings värde

Förslag: Det ska införas bestämmelser om beräkningen av värdet av
en upphandling av välfärdstjänster.
Skälen för förslaget: I denna promemoria föreslås att en upphandlande myndighet ska kunna göra undantag från skyldigheten att
annonsera en upphandling av välfärdstjänster som understiger en viss
beloppsgräns. Som en följd av detta finns det behov av en bestämmelse
som anger hur upphandlingens värde ska beräknas. En sådan bestämmelse finns i 19 kap. 8 § LOU. Enligt denna ska värdet av en upphandling
uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. I
paragrafen erinras också om att en upphandling inte får delas upp i avsikt
att kringgå bestämmelserna i denna lag. Vidare anges att den upphandlande myndigheten vid beräkningen ska beakta direktupphandlingar av
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samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret. Det förtydligas
även hur options- och förlängningsklausuler ska beaktas vid uppskattningen av en upphandlings värde. Motsvarande bestämmelser om
beräkningen av upphandlingens värde bör gälla även vid upphandling av
välfärdstjänster under tröskelvärdet.

4.4

Information till leverantörer och dokumentation
av upphandlingen

Förslag: När en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet
har annonserats ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt
skriftligen underrätta anbudsgivarna om beslutet att tilldela ett
kontrakt eller ingå ett ramavtal. Den upphandlande myndigheten ska
även informera om när den beslutat att avbryta eller göra om en
upphandling. Även när upphandlingen inte annonserats ska berörda
leverantörer underrättas.
En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en
upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdena, oavsett om det
finns ett bestämt gränsöverskridande intresse eller inte. Dokumentationsskyldigheten ska dock inte gälla om upphandlingens värde
understiger 100 000 kr.

16

Skälen för förslagen: Enligt 12 kap. 12 § LOU ska en upphandlande
myndighet snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och
anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt
eller ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet
och uppgift om eventuell s.k. avtalsspärr, dvs. den period under vilken
avtal enligt 20 kap. 1 § LOU inte får ingås. Vidare ska en skriftlig underrättelse lämnas också om en upphandlande myndighet beslutar att avbryta en upphandling eller att göra om den. I 12 kap. 13 § LOU finns
bestämmelser om att en upphandlande myndighet, till den leverantör som
begär det, ska lämna upplysningar om skälen till att leverantörens
ansökan har avslagits eller anbud förkastats. Av 19 kap. 29 § LOU följer
att den upphandlande myndigheten ska lämna motsvarande information
vid upphandling som omfattas av reglerna i det kapitlet.
Enligt 12 kap. 14 § LOU ska en upphandlande myndighet dokumentera
genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig
för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga
skeden. En motsvarande bestämmelse för upphandlingar som inte omfattas av EU-direktivet finns i 19 kap. 30 § första stycket LOU. Enligt
paragrafens andra stycke behöver dock någon dokumentation inte ske för
upphandlingar vars värde understiger 100 000 kr. Bestämmelser om
bevarande av handlingar i upphandlingar finns i 12 kap. 17 § och 19 kap.
31 § LOU.
Regler om informationsskyldighet och dokumentationsplikt är grundläggande för att garantera insyn i myndigheternas upphandlingar och för
att skydda rättssäkerhetsintressen. Upphandlande myndigheter bör
därför, oavsett om det finns ett gränsöverskridande intresse eller inte,
vara skyldiga att informera berörda leverantörer om beslut att tilldela
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kontrakt eller ingå ramavtal och om beslut om att avbryta en upphandling. På motsvarande sätt som enligt den nuvarande regleringen i 19 kap.
29 § andra stycket LOU bör det vidare finnas en skyldighet för upphandlande myndigheter att underrätta berörda anbudsgivare om de beslut
som fattats om leverantör och anbud vid direktupphandling. När det
gäller upphandlingar vars värden understiger 100 000 kr bör dock, i
enlighet med regleringen i 19 kap. 30 § andra stycket LOU, undantag
från dokumentationsplikten kunna göras.

4.5

Rättsmedel och tillsyn

Förslag: Bestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skadestånd i 20 kap. LOU ska vara tillämpliga vid upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdena, oavsett om det finns ett bestämt gränsöverskridande intresse eller inte. Undantag från avtalsspärren ska dock
gälla när upphandlingen skett utan föregående annonsering med stöd
av bestämmelserna om undantag från annonseringsskyldigheten. Ett
avtal som har ingåtts i strid med bestämmelserna om annonsering eller
avtalsspärr ska kunna ogiltigförklaras av domstol.
Bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift i 21 kap. LOU och
om tillsyn i 22 kap. LOU ska vara tillämpliga vid all upphandling av
välfärdstjänster under tröskelvärdena, oavsett om det finns ett bestämt
gränsöverskridande intresse.
Skälen för förslagen
Bestämmelser om överprövning
Välfärdsutredningen har föreslagit att bestämmelserna i 20 kap. LOU om
avtalsspärr, överprövning och skadestånd ska vara tillämpliga på upphandlingar av välfärdstjänster under tröskelvärdet som har ett bestämt
gränsöverskridande intresse.
I denna promemoria föreslås att ett fåtal regler ska gälla även för
upphandlingar av välfärdstjänster som saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse. Mot denna bakgrund, och eftersom det även vid
sådana upphandlingar finns skäl att upprätthålla grundläggande rättssäkerhetsgarantier, bör bestämmelser om rättsmedel tillämpas också vid
sådan upphandling.
Bestämmelserna om rättsmedel i 20 kap. LOU genomför rådets
direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar
och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor,
bygg och anläggningsarbeten, i lydelse enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2007/66/EEG av den 11 december 2007 om ändring av
rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare
förfaranden för prövning av offentlig upphandling (rättsmedelsdirektivet). Direktivet är tillämpligt för sådana upphandlingar som omfattas av
EU-direktivet om offentlig upphandling. Av EU:s primärrätt följer
emellertid också ett krav på effektivt rättsligt skydd. Rätten till
överprövning kan därför aktualiseras även i andra fall, nämligen vid
sådana upphandlingar som inte faller inom direktivets tillämpnings-
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område, men som har ett gränsöverskridande intresse. Några detaljerade
regler för förfarandet finns dock inte för sådana fall. Välfärdsutredningen
har dock ansett att reglerna i 20 kap. bör göras tillämpliga även på sådana
upphandlingar.
När det gäller upphandlingar under tröskelvärdet som saknar ett
gränsöverskridande intresse kan det i och för sig ifrågasättas om
bestämmelserna om rättsmedel i 20 kap. LOU bör göras fullt ut
tillämpliga. Det framstår dock varken som möjligt eller lämpligt att inom
ramen för detta lagstiftningsärende föreslå specifika överprövningsregler
enbart för välfärdstjänster. Endast ett fåtal regler förslås införas för sådan
upphandling som saknar ett gränsöverskridande intresse och det är
därmed endast ett begränsat antal rättsmedelsbestämmelser som kan
komma att aktualiseras. Eftersom de allmänna principerna om bl.a.
likabehandling, transparens och proportionalitet inte är tillämpliga när
upphandlingen saknar gränsöverskridande intresse kan det i samband
med en överprövning av en upphandling i dessa fall inte med framgång
göras gällande att den upphandlande myndigheten avvikit från
principerna. Sammanfattningsvis bör mot denna bakgrund 20 kap. LOU
göras tillämpligt vid all upphandling av välfärdstjänster, oavsett om det
finns ett gränsöverskridande intresse eller inte.
Välfärdsutredningen har anfört att en eventuell ytterligare översyn av
rättsmedlen bör ske gemensamt för all upphandling och inte enbart vad
gäller välfärdstjänster (SOU 2016:78 s. 529). I sammanhanget kan nämnas att de förslag som lämnades av Överprövningsutredningen i betänkandet Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) för
närvarande bereds inom Regeringskansliet. Vidare bör framhållas att
regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att bl.a. se över vissa frågor
om överprövning av upphandlingar (dir. 2017:69).
Avtalsspärr och undantag från avtalsspärr

18

Bestämmelserna om avtalsspärr i 20 kap. 1 § LOU innebär att en
upphandlande myndighet, som enligt lagen är skyldig att underrätta
leverantörer om ett tilldelningsbeslut, inte får ingå avtalet förrän en viss
tid (10 eller 15 dagar) efter det att underrättelsen skickades. Undantag
från avtalsspärren gäller dock i vissa fall enligt 20 kap. 2 § LOU, bl.a.
vid direktupphandling. Detta medför att sådana upphandlingar normalt
inte kan överprövas eftersom en överprövning inte kan ske efter det att
avtal tecknats. Vid sådan upphandling som är undantagen från avtalsspärr finns det alltså normalt sett inte någon praktisk möjlighet för
leverantörer att begära överprövning av upphandlingen. Om den upphandlande myndigheten felaktigt bedömt att det funnits grund för
direktupphandling, och därför inte annonserat upphandlingen, kan dock
avtalet komma att ogiltigförklaras av domstol enligt reglerna i 20 kap.
13 § LOU.
I likhet med vad som gäller vid direktupphandling bör en sådan
upphandling som skett med stöd av de föreslagna bestämmelserna om
undantag från annonseringsskyldigheten vara undantagen från bestämmelserna om avtalsspärr. Ett avtal bör dock kunna ogiltigförklaras
av rätten om det, i strid med lagen, har ingåtts utan att annonsering skett.
Vidare bör ett avtal kunna ogiltigförklaras om det ingåtts i strid med
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bestämmelserna om avtalsspärr eller någon annan av de bestämmelser
som garanterar möjligheten till överprövning, t.ex. innan underrättelse
om tilldelningsbeslut skett eller i strid mot ett interimistiskt beslut av en
domstol.
Välfärdsutredningen har bedömt att reglerna om avtalsspärr och
överprövning i 20 kap. LOU ska gälla vid upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet som har ett bestämt gränsöverskridande
intresse, men har inte föreslagit någon uttrycklig hänvisning i 20 kap. 1 §
eller 20 kap. 13 § till bestämmelserna i 19 a kap. 13 §. Även om det
genom hänvisningen till 12 kap. 12 § LOU indirekt framgår att avtalsspärr och regler om ogiltighet av avtal gäller även i dessa fall bör
Välfärdsutredningens förslag kompletteras i förtydligande syfte med en
uttrycklig hänvisning till bestämmelsen om skyldigheten att underrätta
leverantörer i 19 a kap. 13 § LOU. Därmed blir också hänvisningarna
identiska med de som görs till 19 kap. LOU. Av samma skäl bör
bestämmelserna om undantag från regleringen om avtalsspärr i vissa fall
i 20 kap. 2 § LOU kompletteras med en hänvisning till 19 a kap. 7 §
tredje stycket.
Upphandlingsskadeavgift
I 21 kap. LOU finns bestämmelser om upphandlingsskadeavgift. Bestämmelserna genomför delvis rättsmedelsdirektivet, som ställer krav på
medlemsstaterna att införa bestämmelser om alternativa sanktioner i
vissa fall när ett avtal får bestå trots att grund för ogiltighet föreligger.
Bestämmelserna har i 19 kap. 2 § LOU gjorts tillämpliga såväl för upphandlingar som omfattas av de direktivstyrda reglerna som för sådana
upphandlingar som endast omfattas av de nationella reglerna i 19 kap.
LOU.
Enligt Välfärdsutredningens förslag ska bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift inte vara tillämpliga vid upphandling av välfärdstjänster
under tröskelvärdena. Som skäl för detta har angetts att övriga rättsmedel
i form av avtalsspärr, överprövning och skadestånd är tillräckliga för att
garantera leverantörerna ett verksamt rättsligt skydd (SOU 2016:78
s. 539).
Bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift kompletterar bestämmelserna om ogiltighet i 20 kap. LOU och syftar till att motverka
otillåtna direktupphandlingar. De utgör inte i första hand ett skydd för
drabbade leverantörer, utan är en sanktionsavgift som tillfaller staten och
som påförs upphandlande myndigheter som gjort sig skyldiga till brott
mot bestämmelser i LOU. Syftet med reglerna om upphandlingsskadeavgift får dock anses göra sig lika starkt gällande vid upphandling av
välfärdstjänster under tröskelvärdena som vid annan upphandling.
Bestämmelser om upphandlingsskadeavgift bör därför gälla även vid
sådan upphandling. Det föreslås därför att upphandlingsskadeavgift ska
kunna utdömas även när en upphandlande myndighet har slutit avtal i
strid med den föreslagna bestämmelsen om annonsering av välfärdstjänster. Detta innebär att upphandlingsskadeavgift kommer att kunna
dömas ut oavsett om upphandlingen haft ett gränsöverskridande intresse
eller inte.
19
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Tillsyn
Välfärdsutredningen har föreslagit att bestämmelserna om tillsyn i
22 kap. LOU ska gälla vid upphandling av välfärdstjänster under
tröskelvärdet som har ett gränsöverskridande intresse. Tillsyn är viktigt
för att säkerställa efterlevnaden av reglerna och en korrekt tillämpning.
Som en följd av de regler som föreslås i denna promemoria, om
upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet som inte har ett
bestämt gränsöverskridande intresse, bör det i LOU uttryckligen anges
att bestämmelserna om tillsyn också gäller vid sådan upphandling.

4.6

Allmänna bestämmelser

Förslag: De allmänna bestämmelserna i 1 kap. LOU om lagens
innehåll, tillämpningsområde och definitioner, 2 kap. om blandad
upphandling, 3 kap. om undantag från lagens tillämpningsområde och
5 kap. om tröskelvärden ska vara tillämpliga vid upphandling av
välfärdstjänster under tröskelvärdena, oavsett om det finns ett bestämt
gränsöverskridande intresse eller inte.
Skälen för förslaget: Ett fåtal upphandlingsregler föreslås i denna
promemoria göras tillämpliga även på upphandlingar av välfärdstjänster
under tröskelvärdena som saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse.
Som en följd av detta bör det förtydligas att de allmänna bestämmelserna
i LOU, dvs. 1 kap. om lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner, 2 kap. om blandad upphandling, 3 kap. om undantag från lagens
tillämpningsområde och 5 kap. om tröskelvärden, är tillämpliga även vid
sådan upphandling.

4.7

Blandad upphandling

Förslag: Om en upphandling avser flera olika slag av tjänster ska
huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade
värdena för tjänsterna.

20

Skälen för förslaget: I kap. LOU2 finns bestämmelser om s.k.
blandade kontrakt som anger vilka regler som ska tillämpas när ett
kontrakt innehåller inslag av olika typer av upphandling. Det kan avse
dels upphandling som regleras i olika lagar, dels upphandling som
regleras i lagen, men som rör flera olika slag (varor, tjänster eller
byggentreprenader). När det gäller den sistnämnda typen av upphandling
framgår av 2 kap. 2 § första stycket LOU att upphandlingen ska
genomföras i enlighet med bestämmelserna för det slag av upphandling
som är huvudföremålet för kontraktet. Hur huvudföremålet för kontraktet
ska bestämmas om kontraktet avser både sådana tjänster som anges i
bilaga 2 till lagen (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) och andra
tjänster anges i tredje stycket i paragrafen. Enligt bestämmelsen ska
huvudföremålet i sådana fall bestämmas utifrån det högsta av de
uppskattade värdena för tjänsterna.
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Välfärdsutredningen har föreslagit att huvudföremålet för ett blandat
kontakt som avser både tjänster som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a och
andra tjänster ska bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade
värdena för tjänsterna. Det finns även behov av bestämmelser som anger
hur huvudföremålet för ett kontrakt ska bestämmas om kontraktet avser
dels tjänster enligt bilaga 2, dels tjänster enligt bilaga 2 a. Bestämmelser
om detta föreslås därför i lagen.

5

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

Förslag: Förslagen ska träda i kraft den 1 juli 2018. Äldre bestämmelser ska gälla för sådan upphandling som har påbörjats före ikraftträdandet.
Skälen för förslagen : Förslagen i promemorian bör träda i kraft
samtidigt som övriga förslag till ändringar i LOU som lämnats av
Välfärdsutredningen. Ikraftträdandedag föreslås därför vara den
1 juli 2018. Den övergångsbestämmelse som föreslagits av Välfärdsutredningen bör gälla även de ändringar som föreslås i denna promemoria.

6

Konsekvenser

Förslagen innebär – till skillnad från Välfärdsutredningens förslag – att
kontrakt vars värde överstiger cirka 1,9 miljoner kronor, men understiger
EU-tröskelvärdet, och som inte har ett bestämt gränsöverskridande
intresse, inte kan direkttilldelas utan föregående annonsering. Förslagen
bedöms emellertid i förhållande till Välfärdsutredningens förslag inte
minska de upphandlande myndigheternas utrymme att välja vilken
leverantör – idéburen eller inte – som ska utföra tjänsten. En
upphandlande myndighet kan visserligen som en följd av annonsen få ett
antal anbud att hantera, men då några andra regler för förfarandet eller de
allmänna principerna inte föreslås gälla för sådana upphandlingar,
kommer den upphandlande myndigheten fortsatt ändå ha stor frihet att
välja vilken leverantör som ska anlitas.
De föreslagna reglerna om annonsering bedöms öka förutsebarheten
för såväl idéburna leverantörer som andra. Vidare bedöms det, i enlighet
med vad som anförts i avsnitt 4.1, vara en fördel för leverantörer i
allmänhet samt gagna tilltron till regelverket och förtroendet för det
allmänna att bestämmelser om öppenhet och rättsmedel gäller vid all
upphandling av välfärdstjänster.
En följd av promemorians förslag är att bestämmelserna om rättsmedel
blir tillämpliga vid fler upphandlingar än enligt Välfärdsutredningens
förslag. Konsekvenserna av detta bedöms vara relativt begränsade i
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praktiken, eftersom det endast är ett fåtal av de aktuella reglerna som en
upphandlande myndighet bedöms kunna bryta mot, och som därmed kan
ligga till grund för en begäran om överprövning. Eftersom de allmänna
principerna, i likhet med vad som föreslagits av Välfärdsutredningen,
inte görs tillämpliga på sådana upphandlingar vars värde understiger
tröskelvärdet och som inte har ett bestämt gränsöverskridande intresse,
kan som grund för överprövning inte åberopas att myndigheten brutit
mot dessa principer. Att de upphandlande myndigheterna i färre fall
behöver ta ställning till frågan om upphandlingen har ett gränsöverskridande intresse eller inte bedöms däremot kunna innebära en
minskad risk för överprövningar.
Att bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift görs tillämplig på all
upphandling av välfärdstjänster innebär i förhållande till Välfärdsutredningens förslag konsekvenser såväl för upphandlande myndigheter som
för domstolar och tillsynsmyndigheten. I förhållande till nuvarande
ordning i LOU innebär dock förslagen inte några ökade kostnader eller
andra konsekvenser.
När det gäller kommuner och landsting, och även andra myndigheter
som upphandlar välfärdstjänster, bedöms förslagen inte innebära någon
minskad frihet när det gäller hur sådana tjänster kan överlåtas på privata
utförare i jämförelse med Välfärdsutredningens förslag (jfr SOU 2016:78
s. 724). Förslaget bedöms därför inte få några konsekvenser i förhållande
till Välfärdsutredningens förslag för det kommunala självstyret. Däremot
innebär förslagen om annonsering, information till leverantörer och
dokumentationsskyldighet en ökad administrativ börda. Det rör sig dock
om förhållandevis begränsade skyldigheter, som inte kan anses särskilt
betungande och som bedöms vägas upp av bl.a. att prövning av om det
finns ett bestämt gränsöverskridande intresse eller inte kan förväntas bli
mindre vanligt förekommande än enligt Välfärdsutredningens förslag.
Att regler om tillsyn görs tillämpliga på all upphandling av välfärdstjänster oavsett gränsöverskridande intresse eller inte, innebär i och för
sig ett utökat ansvar för tillsynsmyndigheten. Konsekvenserna av detta
torde dock bli marginella i jämförelse med Välfärdsutredningens förslag,
eftersom promemorians förslag innebär lättnader i frågan om behovet av
att avgöra vilka upphandlingar som, beroende på om det finns ett bestämt
gränsöverskridande intresse eller inte, omfattas av myndighetens tillsyn.
I förhållande till nuvarande ordning innebär förslaget i denna del inga
ökade kostnader.

22
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7

Författningskommentar

Förslaget till ändring i lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling
1 kap.
1§
Paragrafen anger innehållet i lagen. Ändringar av redaktionell natur har
gjorts.
2 kap.
2§
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 3.7, innehåller bestämmelser om
blandade kontrakt som avser flera olika slag av upphandling som alla
regleras i lagen. Ändringen i andra stycket innebär att huvudföremålet
för sådana blandade kontrakt som avser vissa kombinationer av olika
slag av tjänster (tjänster enligt bilaga 2, tjänster enligt bilaga 2 a och
andra tjänster) ska bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade
värdena för tjänsterna.
19 a kap.
1§
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.1, 4.5 och 4.6, anger kapitlets
tillämpningsområde.
Ändringen i första stycket innebär att 20 kap. om avtalsspärr, överprövning och skadestånd, 21 kap. om upphandlingsskadeavgift och
22 kap. om tillsyn har lagts till bland de bestämmelser i lagen som ska
tillämpas vid upphandling enligt 19 a kap., dvs. vid all upphandling av
sådana tjänster som anges i bilaga 2 a, såväl över som under tröskelvärdet, och oavsett om det finns ett bestämt gränsöverskridande intresse
eller inte.
2§
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.1, anger vilka bestämmelser i
lagen, utöver de som räknas upp i 1 §, som ska tillämpas för upphandling
av tjänster som anges i bilaga 2 a beroende på dels om värdet är över
eller under tröskelvärdet, dels om det finns ett bestämt gränsöverskridande intresse eller inte.
Första stycket har endast ändrats redaktionellt för att anpassa
bestämmelsen till lagen i övrigt.
Andra stycket har ändrats med anledning av att nya bestämmelser om
annonsering, information och dokumentation införts i 19 a kap.
24–27 §§.
Tredje stycket är nytt och innebär att bestämmelserna i 24–27 §§ om
annonsering, information till leverantörer och dokumentation ska
tillämpas även vid sådana upphandlingar vars värde beräknas understiga
tröskelvärdet och som inte har ett bestämt gränsöverskridande intresse.
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För upphandling som avses i detta stycke är en upphandlande myndighet,
till skillnad från vid sådan upphandling som avses i andra stycket, inte
skyldig att tillämpa de allmänna principerna i 4 kap. 1 §. Regleringen är
dock en minimireglering och en upphandlande myndighet kan välja att
tillämpa även andra bestämmelser i lagen om den bedömer att detta är
lämpligt.
24 §
Bestämmelserna i paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.1 och 4.2, är nya
och reglerar skyldigheten att offentliggöra en upphandling av sådana
tjänster som anges i bilaga 2 a vars värde understiger EU:s tröskelvärde.
I första stycket finns ett krav på att en myndighet som avser att upphandla en sådan tjänst som anges i bilaga 2 a ska informera om upphandlingen genom att publicera en annons i en elektronisk databas som
är allmänt tillgänglig. Med elektronisk databas som är allmänt tillgänglig
avses detsamma som i 19 kap. 9 § LOU.
I andra stycket medges vissa undantag från annonseringskravet.
Regleringen i punkt 1 innebär att upphandlingar vars värde understiger
en viss beloppsgräns inte behöver offentliggöras. Beloppsgränsen är
fastställd på ett sådant sätt att det kan presumeras att upphandlingar vars
värde understiger denna gräns inte har något bestämt gränsöverskridande
intresse. Enskilda upphandlingar kan emellertid, trots ett lågt värde, vara
så beskaffade att de av andra skäl kan anses ha ett bestämt gränsöverskridande intresse. Myndigheten är då skyldig att offentliggöra upphandlingen i enlighet med öppenhetsprincipen, som följer av EU:s grundläggande fördrag, den s.k. primärrätten. En sådan skyldighet uppstår
dock alltså endast om det finns objektiva indikatorer på att upphandlingen trots värdet har ett bestämt gränsöverskridande intresse.
Annonsering får enligt bestämmelsen i punkt 2 underlåtas också om
någon av grunderna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är tillämplig. För en närmare redogörelse för dessa grunder se bl.a.
prop. 2015/16:195 del 1 s. 499 f. och del 2 s. 997 f.).
Enligt regleringen i punkt 3 får upphandling utan annonsering ske
också om det finns synnerliga skäl. Grunden synnerliga skäl motsvarar
vad som gäller enligt motsvarande bestämmelse för direktupphandling
enligt 19 kap. och har behandlats i tidigare lagstiftningsärenden (se bl.a.
prop. 2006/07:128 del 1 s. 428 f.).
25 §
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.3, är ny och anger hur värdet av en
upphandling av välfärdstjänster ska beräknas. Bestämmelsen i paragrafen
motsvarar regleringen i 19 kap. 8 § LOU.
Syftet med beräkningsbestämmelsen är att kunna avgöra om det är
möjligt att göra undantag från annonseringsskyldigheten med hänsyn till
upphandlingens värde enligt 24 § andra stycket LOU. Enligt paragrafen
ska värdet av en upphandling uppskattas till det totala belopp som ska
betalas i upphandlingen.
24
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26 §
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.4, är ny och innehåller regler om
information till leverantörerna och dokumentation av upphandlingen som
ska iakttas av den upphandlande myndigheten vid upphandling av
tjänster som anges i bilaga 2 a, vars värden understiger tröskelvärdet.
Enligt första stycket ska den upphandlande myndigheten när den
annonserat en upphandling enligt 24 § snarast möjligt skriftligen
underrätta anbudssökande och anbudsgivare om de beslut som avses i
12 kap. 12 § och lämna sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 §.
Detta innebär att myndigheten ska informera om de beslut som har fattats
om att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal samt om skälen för
besluten. Informationen ska även innehålla uppgift om den period under
vilken avtal inte får ingås (avtalsspärr). Skriftlig underrättelse ska även
lämnas om beslut att avbryta eller göra om en upphandling. Den
upphandlande myndigheten kan i underrättelsen ange en längre avtalsspärr än den som gäller enligt 20 kap. 1 §. Det är i så fall givetvis den
längre avtalsspärren som kommer att gälla. Underrättelsen utlöser
avtalsspärren enligt 20 kap. 1 §. Om myndigheten tecknar avtal med en
leverantör utan att underrätta på föreskrivet sätt kan avtalet komma att
ogiltighetsförklaras enligt 20 kap. 13 §.
Om en upphandling genomförts utan annonsering enligt 24 § andra
stycket ska anbudsgivare enligt andra stycket snarast möjligt underrättas
om beslut om leverantör och anbud. En sådan underrättelse behöver inte
vara skriftlig och utlöser inte någon avtalsspärr, då sådana förfaranden är
undantagna från bestämmelserna om avtalsspärr i 20 kap. 2 §.
Underrättelsen ska innehålla uppgift om att beslut fattats samt om vilken
leverantör och vilket anbud som har valts.
27 §
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.4, är ny och reglerar dokumentationen av en upphandling. Regleringen motsvaras delvis av bestämmelserna i 19 a kap. 2 § LOU i Välfärdsutredningens förslag.
Första stycket, som i huvudsak motsvarar 19 kap. 30 § LOU, reglerar
skyldigheten att dokumentera upphandlingen. Dokumentationen ska vara
tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under hela upphandlingsprocessen. Det har inte ansetts nödvändigt att särskilt ange detta i
bestämmelsen, men det ligger i sakens natur att så är fallet. Dokumentationsskyldigheten ska bl.a. garantera att det är möjligt att göra en rättslig
prövning av upphandlingsprocessen efter det att upphandlingen avslutats.
De förarbetsuttalanden som ligger till grund för bestämmelser om dokumentationsplikt vid direktupphandling i 19 kap. 30 § LOU är vägledande
även vid sådan upphandling som det är fråga om här (se
prop. 2013/14:133 s. 24). Av förarbetena framgår att bl.a. följande
uppgifter bör omfattas av dokumentationsskyldigheten: den upphandlande myndighetens namn och organisationsnummer, föremålet för
upphandlingen, hur konkurrensen togs till vara, vilka leverantörer som
tillfrågades och hur många som lämnade anbud, vilken leverantör som
tilldelades kontraktet (och organisationsnummer) och det viktigaste
skälet för tilldelningen, avtalets (uppskattade) värde och dess löptid.
Även skälen för att använda upphandling utan annonsering bör doku-
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menteras. Detta gäller i synnerhet om upphandlingens värde överstiger
beloppsgränsen och det således är fråga om en tillämpning av de
särskilda regler som tillåter sådan upphandling (jfr prop. 2009/10:180
del 1 s. 295). Undantag från skyldigheten att dokumentera gäller, på
samma sätt som vid upphandling enligt 19 kap., för upphandlingar vars
värde understiger 100 000 kr.
Av andra stycket, som i sak motsvarar 19 kap. 31 § LOU, framgår att
den upphandlande myndigheten, i fråga om bevarande av handlingar, är
skyldig att tillämpa 12 kap. 17 § LOU. För en kommentar till den
bestämmelsen hänvisas till prop. 2015/16:195 del 2 s. 1078 f.
20 kap.
1§
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.5, innehåller allmänna bestämmelser om avtalsspärr.
I paragrafens första stycke har en ändring gjorts som innebär att
avtalsspärr ska gälla även när en upphandlande myndighet är skyldig att
skicka en underrättelse om tilldelning av kontrakt enligt 19 a kap. 26 §
första stycket. I förtydligande syfte har även en hänvisning till 19 a kap.
13 § införts.
Att avtalsspärr gäller innebär också att en leverantör kan begära att
domstol ogiltigförklarar ett avtal som ingåtts i strid med dessa regler, se
20 kap. 13 § andra stycket ovan och kommentaren till den paragrafen.
2§
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.5, innehåller bestämmelser om när
avtalsspärr inte gäller.
Regleringen i första stycket punkt 4 har kompletterats med en
bestämmelse om att även sådan upphandling som enligt 19 a kap. 24 §
andra stycket inte omfattas av någon annonseringsskyldighet är undantagen från reglerna om avtalsspärr. Punkten har även förtydligats så att
det framgår att undantag från avtalsspärren gäller också vid sådan
upphandling som sker med stöd av bestämmelsen i 19 a kap. 7 § tredje
stycket.
13 §

26

Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.5, reglerar på vilka grunder ett
avtal kan förklaras ogiltigt av domstol.
Ändringen i första stycket punkt 1 innebär att ett avtal kan förklaras
ogiltigt också som en följd av att det, i strid med lagen, ingåtts utan
annonsering enligt 19 a kap. 24 § första stycket.
Ändringarna i andra stycket innebär att ett avtal kan förklaras ogiltigt
om det slutits före en underrättelse om tilldelningsbeslut gjorts i enlighet
med 19 a kap. 26 § första stycket. I förtydligande syfte har även en
hänvisning till bestämmelserna om informationsskyldighet i 19 a kap.
13 § införts.
För att ett avtal ska förklaras ogiltigt enligt andra stycket krävs också
att den upphandlande myndigheten brutit mot de allmänna principerna i
4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i lagen. Givetvis gäller detta
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bara om de allmänna principerna är tillämpliga och även i övrigt bara
sådana bestämmelser som är tillämpliga på den aktuella upphandlingen.
21 kap.
1§
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 4.5, innehåller allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift.
Genom en ändring av bestämmelsen i första stycket punkt 3 möjliggörs
för en domstol att besluta om upphandlingsskadeavgift när den
upphandlande myndigheten inte iakttagit kravet på annonsering i
19 a kap. 24 § första stycket LOU.
Eftersom bestämmelserna om avtalsspärr i 20 kap. 1 § och om
överprövning av ett avtals ogiltighet i 20 kap. 13 § gäller även för sådana
upphandlingar som omfattas av 19 a kap. 24 § första stycket LOU, kan
upphandlingsskadeavgift också beslutas med stöd av första stycket 1
och 2.

27
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Välfärdsutredningens förslag till lag om ändring
i lagen om offentlig upphandling i betänkandet
Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)
Förslag till lag om ändring i lagen (2017:000) om
offentlig upphandling
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2017:000) om offentlig
upphandling att
dels att bilaga 2 ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 och 8 §§, 5 kap. 8 §, 20 kap. 13 § och
21 kap. 1 § samt rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 19 a kap., och tre nya bilagor till
lagen, bilaga 2, 2 A och 2 B, av följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2015/16:195

Föreslagen lydelse
1 kap.
Tillämpliga bestämmelser
beroende på tröskelvärde
eller typ av tjänst

Tröskelvärden

4§

Om det beräknade värdet av en
upphandling eller en projekttävling
uppgår till minst det tröskelvärde
som gäller enligt 5 kap. 1 § och
upphandlingen eller projekttävlingen inte avser en tjänst av
sådant slag som anges i bilaga 2,
ska den genomföras med tillämpning av denna lag utom 19 kap.

Om det beräknade värdet av en
upphandling eller en projekttävling
understiger tröskelvärdet eller om
upphandlingen eller projekttävlingen avser en tjänst av sådant slag
som anges i bilaga 2, ska den
genomföras med tillämpning av
19 kap.

Om det beräknade värdet av en
upphandling eller en projekttävling
uppgår till minst det tröskelvärde
som gäller enligt 5 kap. 1 § och
upphandlingen eller projekttävlingen inte avser en tjänst av
sådant slag som anges i bilaga 2
eller bilaga 2 A, ska den genomföras med tillämpning av denna lag
utom 19 kap. och 19 a kap.
Om det beräknade värdet av en
upphandling eller en projekttävling
understiger tröskelvärdet och inte
avser en tjänst som anges i bilaga
2 A, eller om upphandlingen eller
projekttävlingen avser en tjänst av
sådant slag som anges i bilaga 2,
med
ska
den
genomföras
tillämpning av 19 kap.
Om upphandlingen avser en
tjänst av sådant slag som anges i
bilaga 2 A, ska den genomföras
med tillämpning av 19 a kap.
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2 kap.
2§
Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som alla
regleras i denna lag ska upphandlingen genomföras i enlighet med
bestämmelserna för det slag av upphandling som är huvudföremålet för
kontraktet.
För ett blandat kontrakt som avser både varor och tjänster ska
huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena
för varorna eller tjänsterna.
För ett blandat kontrakt som
För ett blandat kontrakt som
avser både tjänster som anges i avser både tjänster som anges i
bilaga 2 och andra tjänster ska bilaga 2 eller bilaga 2 A och andra
huvudföremålet bestämmas utifrån tjänster ska huvudföremålet bedet högsta av de uppskattade stämmas utifrån det högsta av de
värdena för tjänsterna.
uppskattade värdena för tjänsterna.

8§

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat
kontrakt som ett enda kontrakt och
kontraktet avser dels upphandling
av varor, tjänster eller byggentreprenader som regleras i denna lag,
dels upphandling som regleras i
lagen (0000:000) om upphandling
av koncessioner ska kontraktet tilldelas med tillämpning av
1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i
denna lag, om värdet av den del av
kontraktet som regleras i denna lag
beräknas uppgå till minst det
tröskelvärde som ska tillämpas
enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §.
2. bestämmelserna i 19 kap. i
denna lag, om värdet av den del av
kontraktet som regleras i denna lag
beräknas
understiga
det
tröskelvärde som ska tillämpas
enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 § och
värdet av den del som avser
koncessioner beräknas understiga
det tröskelvärde som ska tillämpas
enligt lagen om upphandling av
koncessioner.

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat
kontrakt som ett enda kontrakt och
kontraktet avser dels upphandling
av varor, tjänster eller byggentreprenader som regleras i denna lag,
dels upphandling som regleras i
lagen (0000:000) om upphandling
av koncessioner ska kontraktet tilldelas med tillämpning av
1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i
denna lag, om värdet av den del av
kontraktet som regleras i denna lag
beräknas uppgå till minst det
tröskelvärde som ska tillämpas
enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §.
2. bestämmelserna i 19 kap. eller
19 a kap. i denna lag, om värdet av
den del av kontraktet som regleras
i denna lag beräknas understiga det
tröskelvärde som ska tillämpas
enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 § och
värdet av den del som avser
koncessioner beräknas understiga
det tröskelvärde som ska tillämpas
enligt lagen om upphandling av
koncessioner.
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5 kap.
8§
Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster
respektive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt
upphandlas i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av
delkontrakten beaktas när det avgörs om upphandlingens värde uppgår
till tröskelvärdet enligt 1 §. Om tröskelvärdet överskrids, ska varje
delkontrakt upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling över
tröskelvärdet. Detta gäller dock inte för ett enskilt delkontrakt vars värde
är lägre än
1. 80 000 euro när det gäller varor eller tjänster, eller
2. 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.
Finns det flera delkontrakt av sådant slag som anges i föregående
stycke, ska vart och ett av dem upphandlas enligt bestämmelserna om
upphandling över tröskelvärdet, om det sammanlagda värdet av dessa
delkontrakt överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla
delkontrakten.
För sådana delkontrakt som
För sådana delkontrakt som
enligt denna paragraf undantas från enligt denna paragraf undantas från
bestämmelserna om upphandling bestämmelserna om upphandling
över tröskelvärdet tillämpas 19 kap.
över tröskelvärdet tillämpas 19 kap.,
utom i de fall då upphandlingen
avser en sådan tjänst som anges i
bilaga 2 A, då 19 a kap. tillämpas.
19 a kap.
Upphandling av tjänster enligt bilaga 2 A
Tillämpningsområdet
1 § Detta kapitel gäller för upphandling av tjänster av sådant slag som
anges i bilaga 2 A. Vid sådan upphandling tillämpas också bestämmelserna i 1 kap. om lagens innehåll, tillämpningsområde och
definitioner, 2 kap. om blandad upphandling, 3 kap. om undantag från
lagens tillämpningsområde och 5 kap. om tröskelvärden.
Denna lag gäller dock inte för upphandling av sådana tjänster vars
värde beräknas understiga det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och
som inte har ett bestämt gränsöverskridande intresse.
2 § För upphandling av tjänster som anges i bilaga 2 A vars värde uppgår
till minst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § tillämpas 3–24 §§.
För upphandling av sådana tjänster vars värde beräknas understiga
tröskelvärdet och som har ett bestämt gränsöverskridande intresse
tillämpas, utöver vad som framgår av 1 § första stycket, bestämmelserna
om principer för offentlig upphandling i 4 kap. 1 §, information till
leverantörer i 12 kap. 12 och 13 §§, dokumentation i 12 kap. 14 och
17 §§, avtalsspärr, överprövning och skadestånd i 20 kap. samt tillsyn i
22 kap.
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Upphandling av tjänster enligt bilaga 2 A vars värde uppgår
till minst tröskelvärdet
Principer för offentlig upphandling

Bilaga

3 § En upphandlande myndighet ska tillämpa de principer för offentlig
upphandling som anges i 4 kap. 1–3 §§.
Reserverad upphandling
4 § En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling, eller föreskriva att kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett
program för skyddad anställning, under de förutsättningar som anges i
4 kap. 18 §.
5 § En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 B för en
organisation som
1. har syftet att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till att
tillhandahålla sådana tjänster,
2. återinvesterar sina vinster för att uppnå syftet enligt 1, och
3. har en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens
ägande eller deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal,
användare eller berörda parter.
Löptiden för ett kontrakt som tilldelas med stöd av första stycket får
inte överstiga tre år.
Om myndigheten har tilldelat en organisation ett kontrakt med stöd av
första stycket under de senaste tre åren, får myndigheten inte på nytt med
stöd av första stycket tilldela samma organisation ett kontrakt för att
tillhandahålla samma tjänst.
Upphandlingsförfarandet
6 § Den upphandlande myndigheten ska vara fri att organisera förfarandet vid en upphandling.
Annonsering
7 § En upphandlande myndighet ska genom en anbudsinfordran
informera om sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal.
En anbudsinfordran ska göras genom en annons om upphandling eller
en förhandsannons.
Första och andra styckena gäller inte om förutsättningarna för
upphandling utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ är
uppfyllda.
8 § Den upphandlande myndigheten ska i annonsen enligt 7 § skriva
föremålet för upphandlingen och villkoren för deltagandet.
I något av upphandlingsdokumenten ska även anges
1. villkor och krav på egenskaper som alla anbud ska uppfylla,
2. grunden för utvärdering av anbud, samt
3. vilka tilldelningskriterier som ska gälla, när sådana kriterier
fastställts, liksom kriterieviktningen eller prioritetsordningen.
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9 § En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått
ett ramavtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast
30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks. Detta gäller inte för
tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal som ingåtts
med stöd av denna lag.
Trots första stycket får den upphandlande myndigheten vid tilldelning
av kontrakt samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de
samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje
kvartal.
10 § Den upphandlande myndigheten ska vid annonseringen ge fri,
direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten
från den dag då annonsen publicerades. Den internetadress där
dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.
Om myndigheten inte kan ge tillgång till något upphandlingsdokument
enligt första stycket, ska myndigheten i annonsen upplysa om hur
leverantörerna kan få tillgång till dokumentet på något annat sätt.
11 § Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörande av annonser enligt detta kapitel.
Tidsfrister
12 § Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in
med ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med anbud
får dock aldrig vara kortare än 10 dagar från den dag anbudsinfordran
blev publicerad.
Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation
13 § En upphandlande myndighet ska tillämpa bestämmelserna i 12 kap.
om kommunikation, information till leverantörer och dokumentation.
Rättelse av fel, förtydligande och komplettering
14 § En upphandlande myndighet får tillåta eller begära att en leverantör
rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som
har getts in av leverantören. Myndigheten får också tillåta eller begära att
en leverantör förtydligar eller kompletterar en sådan handling.
En åtgärd enligt första stycket ska vara förenlig med principerna om
likabehandling och öppenhet.
Uteslutning och kvalificering av leverantörer

32

15 § En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från
deltagande i en upphandling i enlighet med vad som föreskrivs i 13 kap.
1 §.
En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör enligt 13 kap. 2
och 3 §§.
En upphandlande myndighet får vidare fastställa objektiva grunder för
uteslutning och kvalificering.
En upphandlande myndighet som av leverantören begär upplysningar
om förhållanden som avses i denna bestämmelse ska i något av upphand-
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lingsdokumenten eller begäran om upplysningar ange på vilket sätt Bilaga
leverantören kan lämna dessa upplysningar.
Kontroll av leverantörer
16 § Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina skyldigheter
avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i Sverige
enligt 13 kap. 2 §, ska den upphandlande myndigheten inhämta uppgifter
om detta från behörig myndighet.
17 § En upphandlande myndighet får begränsa kontrollen av sådana
handlingar som rör leverantörens lämplighet. Leverantören ska ges skälig
tid att komma in med de begärda handlingarna.
Handlingarna ska begäras in och kontrolleras när det gäller den eller de
anbudsgivare eller anbudssökande som myndigheten avser att bjuda in
till förhandling, bjuda in att lämna anbud eller att tilldela kontraktet eller
ramavtalet. Kontrollen ska göras innan inbjudan eller underrättelse av
tilldelningsbeslutet sker.
Tillgång till andra företags kapacitet
18 § En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa
andra företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett
åtagande från de andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören
kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska
fullgöras.
Tilldelning av kontrakt
19 § En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt
vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.
Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska
utvärderas på någon av följande grunder:
1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
2. kostnad, eller
3. pris.
20 § När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden
bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, ska den bedöma anbudet
utifrån kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas.
När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden
kostnad, ska myndigheten bedöma anbudets effekter i fråga om
kostnadseffektivitet, såsom en analys av kostnaderna under livscykeln för
tjänsten.
21 § När grunden för utvärdering av anbud är bästa förhållandet mellan
pris och kvalitet eller kostnad, ska de olika tilldelningskriterierna viktas
inbördes eller anges i fallande prioritetsordning. Kriterieviktningen får
anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning.
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Bilaga

Onormalt låga anbud
22 § Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande
myndigheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller
kostnaden.
Myndigheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett
tillfredsställande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.
Myndigheten ska också förkasta en leverantörs anbud om den finner att
det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med
tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.
Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt
23 § Vad gäller särskilda villkor för fullgörande av kontrakt tillämpas
17 kap. 1–5 §§.
Rättsmedel och tillsyn
24 § Bestämmelserna i
– 20 kap. om avtalsspärr, överprövning och skadestånd,
– 21 kap. om upphandlingsskadeavgift, och
– 22 kap. om tillsyn ska tillämpas.
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20 kap.
13 §
Rätten ska besluta att ett avtal
Rätten ska besluta att ett avtal
som har slutits mellan en upp- som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en handlande myndighet och en
leverantör är ogiltigt, om avtalet leverantör är ogiltigt, om avtalet
har slutits
har slutits
1. utan föregående annonsering
1. utan föregående annonsering
enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap. enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap.
2 § eller 19 kap. 9 § när det inte 2 §, 19 kap. 9 §, när det inte har
att
använda
har varit tillåtet att använda varit
tillåtet
direktupphandling enligt 19 kap.,
direktupphandling enligt 19 kap.,
eller enligt 19 a kap. 7 §,
2. efter en förnyad konkurrens2. efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt
7 kap. 7 eller 8 § samt 9 § utan att utsättning inom ett ramavtal enligt
de villkor har följts som framgår 7 kap. 7 eller 8 § samt 9 § utan att
av de paragraferna eller av det de villkor har följts som framgår
ramavtal som ligger till grund för av de paragraferna eller av det
konkurrensutsättningen och detta ramavtal som ligger till grund för
har medfört att leverantören har konkurrensutsättningen och detta
lidit eller kan komma att lida har medfört att leverantören har
skada, eller
lidit eller kan komma att lida
3. enligt ett dynamiskt inköps- skada, eller
3. enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som
anges i 8 kap. 10 eller 12 § har system utan att de villkor som
följts och detta har medfört att anges i 8 kap. 10 eller 12 § har
leverantören har lidit eller kan följts och detta har medfört att
komma att lida skada.
leverantören har lidit eller kan
komma att lida skada.
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Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med Bilaga
bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut
enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller
19 kap. 29 § första stycket. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att
någon av de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan
bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har medfört att
leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.
21 kap.
1§
Allmän förvaltningsdomstol får
Allmän förvaltningsdomstol får
besluta att en upphandlande besluta att en upphandlande
myndighet ska betala en särskild myndighet ska betala en särskild
avgift (upphandlingsskadeavgift), avgift
(upphandlingsskadeavgift),
om
om
1. allmän förvaltningsdomstol i
1. allmän förvaltningsdomstol i
ett avgörande som fått laga kraft ett avgörande som fått laga kraft
har fastställt att ett avtal får bestå, har fastställt att ett avtal får bestå,
trots att det har slutits i strid med trots att det har slutits i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr i bestämmelserna om avtalsspärr i
20 kap. 1, 3 eller 8 §,
20 kap. 1, 3 eller 8 §,
2. allmän förvaltningsdomstol i
2. allmän förvaltningsdomstol i
ett avgörande som fått laga kraft ett avgörande som fått laga kraft
har fastställt att ett avtal får bestå har fastställt att ett avtal får bestå
på grund av tvingande hänsyn till på grund av tvingande hänsyn till
ett allmänintresse enligt 20 kap. ett allmänintresse enligt 20 kap.
14 §, eller
14 §, eller
3. myndigheten har slutit avtal
3. myndigheten har slutit avtal
med en leverantör utan föregående med en leverantör utan föregående
annonsering enligt 10 kap. 1, 2 eller annonsering enligt 10 kap. 1, 2 eller
3 §, 18 kap. 2 §, 19 kap. 9 § eller
3 §, 18 kap. 2 § eller 19 kap. 9 §.
19 a kap. 7 §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller för sådan upphandling som har påbörjats
före ikraftträdandet.

35

Page 627 of 652

Bilaga
Förteckning över tjänster som omfattas av 19 kap.
CPV-kod
75124000-1
Från 79995000-5 till 79995200-7
Från 92000000-1 till 92700000-8
79950000-8 (Tjänster för organisering
av utställningar, mässor och
kongresser)
79951000-5 (Organisering av
seminarier)
79952000-2 (Evenemang)
79952100-3 (Anordnande av
kulturevenemang)
79953000-9 (Festivalarrangemang)
79954000-6 (Festarrangemang)
79955000-3 (Anordnande av
modevisningar)
79956000-0 (Anordnande av mässor
och utställningar)
75300000-9
75310000-2
75311000-9
75312000-6
75313000-3
75313100-4
75314000-0
75320000-5
75330000-8
75340000-1
98000000-3
98120000-0
98132000-7
98133110-8
98130000-3
98131000-0
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Från 55100000-1 till 55410000-7
Från 55521000-8 till 55521200-0
(55521000-8 Catering för privata
hushåll,
55521100-9 Hemkörning av mat,
55521200-0 Måltidsleveranser)
55520000-1 Catering
55522000-5 Catering för
transportföretag,
55523000–2 Catering för övriga

[Bilaga 2]

Beskrivning
Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och administration
avseende kultur

Obligatorisk socialförsäkring
Bidragstjänster

Andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda
av politiska organisationer,
tjänster tillhandahållna av
ungdomsorganisationer och andra
medlemsorganisationstjänster
Tjänster i samband med
religionsutövande
Hotell- och restaurangtjänster
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företag eller övriga institutioner
55524000-9 Skolbespisning
55510000-8 Matsalstjänster
55511000-5 Matsalstjänster och övrig
kafeteriaverksamhet för särskild
kundgrupp,
55512000-2 Drift av matsal
55523100-3 Servering av skolmåltider
Från 79100000-5 till 79140000-7
75231100-5
Från 75100000-7 till 75120000-3
75123000-4
Från 75125000-8 till 75131000-3
Från 75200000-8 till 75231000-4
Från 75231210-9 till 75231230-5
Från 75240000-0 till 75252000-7
794300000-7
98113100-9
Från 79700000-1 till 79721000-4
(Undersöknings- och säkerhetstjänster,
Säkerhetstjänster,
Larmövervakningstjänster,
Vakttjänster, Övervakningstjänster,
Eftersökning, Uppspårning av
försvunna, Patrullering, Utfärdande av
id-kort, Utredning och Detektivtjänster)
79722000-1 (Grafologi)
79723000-8 (Avfallsanalys)
98900000-2 (Tjänster tillhandahållna
av exterritoriala organisationer och
organ)
98910000-5 (Särskilda tjänster för
internationella organisationer och
organ)
64000000-6 (Post- och telekommunikationstjänster)
64100000-7 (Post- och budtjänster)
64110000-0 (Postgång)
64111000-7 (Posttjänster för tidningar
och tidskrifter)
64112000-4 (Posttjänster för brev)
64113000-1 (Posttjänster för paket)
64114000-8 (Postkassörstjänster)
64115000-5 (Förhyrning av postbox)
64116000-2 (Poste restantetjänster)
64122000-7 (Internpost)
50116510-9 (Regummering av däck)
71550000-8 (Smedtjänster)

Bilaga

Juridiska tjänster, i den mån de
inte är undantagna enligt 3 kap.
22 och 23 §§ denna lag
Övrig statsförvaltning och statliga
tjänster
Samhällstjänster
Fängelserelaterade tjänster,
tjänster för allmän säkerhet och
räddningstjänster, i den mån de
inte är undantagna enligt 3 kap.
26 § denna lag
Undersöknings- och säkerhetstjänster

Internationella tjänster

Posttjänster

Diverse tjänster
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Bilaga
Förteckning över tjänster som omfattas av 19 a kap.
CPV-kod
75200000-8
75231200-6
75231240-8
79611000-0
79622000-0 (Tillhandahållande av
hemtjänstpersonal)
79624000-4 (Förmedling av vårdpersonal)
79625000-1 (Förmedling av läkare)
Från 85000000-9 till 85323000-9
98133100-5
98133000-4
98200000-5
98500000-8 (Privata hushåll med
anställd personal)
Från 98513000-2 till 98514000-9
(Arbetskrafttjänster för hushåll,
Bemanningstjänster för enskilda,
Tjänster utförda av kontorspersonal för
enskilda, kontorspersonal för enskilda,
Tillfällig personal för hushåll och
Hemtjänst)
85321000-5
85322000-2
75000000-6 (Offentlig förvaltning,
försvar och socialförsäkringstjänster)
75121000-0,
75122000-7
Från 80000000-4 (Undervisning och
utbildning) till 80660000-8

[Bilaga 2 A]

Beskrivning
Hälsovård, socialtjänst och
närbesläktade tjänster

Administration inom socialtjänsten,
utbildningsadministration och
hälsovårdsförvaltning
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Förteckning över tjänster som omfattas av bestämmelsen
om reserverade kontrakt enligt 19 a kap. 5 §
CPV-kod
79622000-0
79624000-4
79625000-1
Från 85000000-9 till 85323000-9
98133000-4
75121000-0
75122000-7
80110000-8
80300000-7
80420000-4
80430000-7
80511000-9
80520000-5
80590000-6

[Bilaga 2 B]

Bilaga

Beskrivning
Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster

Administration inom socialtjänsten,
utbildningsadministration och
hälsovårdsförvaltning
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-28

§ 32. Halvårsrapport Patientnämnden 2017 17PAN31
Beslut
Patientnämnden beslutade
att godkänna halvårsrapporten.
Sammanfattning
Patientnämndens handläggare föredrog patientnämndens halvårsrapport.
Yttrande
Anna Zelvin(KD) och Bo Dalesjö(S) yttrade sig i ärendet.
Expedieras till
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag
 Halvårsrapport Patientnämnden 2017
Paragrafen är justerad

Page
Page633
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Halvårsrapport
Patientnämnden
2017

0
Gäller för: 2017 Enhet: Kansliavdelningen Patientnämnden
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SAMMANFATTNING
INVÅNARE

Patienter som vänder sig till Patientnämnden ska vara nöjda med kansliets hantering av deras ärende
och kansliet ska ha en god tillgänglighet. Vi har därför valt att delta i en nationell patientenkät och
resultatet visar att vi ligger i snitt med landets övriga patientnämnder.
Vi ser en liten minskning av det totala antalet ärenden när vi jämför med samma period 2016. Inom
vissa områden ser vi dock en ökning. En ny lag kommer att träda i kraft vid årsskiftet vilket innebär att
fler patienter troligen kommer att vända sig direkt till vården för att lämna frågor och synpunkter.
Arbetet med att implementera detta kommer att ske under hösten. En del i vårt uppdrag är att bidra till
en ökad patientsäkerhet och vi sammanställer de åtgärder vården rapporterar att de vidtagit i de enskilda
ärendena. Även patienters förslag till förbättringar sammanställs.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Patienter ska få svar inom rimlig tid och svaren ska också hålla en god kvalitet. Resultatet av de
mätningar vi gör varje månad visar att flera svar återkopplas inom 20 dagar. Resultatet redovisas vid
nämndens sammanträden samt till Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Den gemensamma rutin som
tidigare tagits fram om svarstider har gett ett visst positivt resultat Dock ser vi stora variationer av
svarstiderna. Några patienter får vänta flera månader på svar från verksamheten, påminnelser skickas
regelbundet i Synergi.
Tvångsvårdade patienter har rätt att bli tillfrågade och om så önskas få en stödperson utsedd till sig. Vi
har sett en ökning av antal patienter som önskar en stödperson och vi kommer att följa upp att samtliga
patienter blir tillfrågade. Flera nya stödpersoner har rekryterats under första halvåret.

1
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1

Uppdrag

3

2

Nuläge

3

3

Invånare

4

3.1.1

Medicin och akutcentrum

5

3.1.2

Kirurgi- kvinno- och barncentrum

6

3.1.3

Medicinskt servicecentrum

7

3.1.4

Primärvårds- och rehabcentrum

8

3.1.5

Psykiatricentrum

9

3.1.6

Tandvårdscentrum

10

3.1.7

Privata vårdcentraler

11

3.2

Patienter som vänder sig till Patientnämndens kansli är
nöjda med kansliets hantering av deras ärende

12

3.3

Patientnämndens kansli ska ha en god tillgänglighet

13

4

Verksamhetsutveckling

14

4.1

Patienter ska få svar med god kvalitet

14

4.2

Patienter ska få svar inom 3 veckor

16

4.3

En effektiv stödpersonsprocess

17

4.4

Samtliga patienter som tvångsvårdas ska tillfrågas om
de önskar en stödperson

18
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1 UPPDRAG

Patientnämnden har ett tydligt avgränsat uppdrag enligt lag om patientnämndsverksamhet (1998:1 656).
Utifrån enskilda patienters synpunkter ska patientnämnden stödja och hjälpa dem, och därmed bidra till
en kvalitetsutveckling inom vården. Patienter som vänder sig till patientnämndens ska vara nöjda med
handläggningen av deras ärende. Det ska vara lätt att nå Patientnämnden. Patienter ska få svar med god
kvalitet och inom rimlig tid. När det gäller stödpersonsverksamheten är målet att alla som tvångsvårdas
ska tillfrågas om önskemål om stödperson och då kunna få detta tillgodosett.

2 NULÄGE
INVÅNARE


Ärendemängden till patientnämnden har under första halvåret minskat något. Tillgängligheten
till patientnämnden är god, invånarna har flera möjligheter att nå patientnämndens kansli. Den
nationella patientenkäten visar att det finns ett förtroende för patientnämnden

Föredelning av ärenden 1/1-30/6
Kirurgi- kvinno- och barncentrum
Medicin- och akutcentrum
Medicinskt servicecentrum
Primärvårds- och rehab centrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatriska regionkliniken
Tandvårdscentrum
Kommun
Privata vårdgivare och vårdvalsenheter

137
67
15
113
40
18
21
5
28

VERKSAMHETSUTVECKLING




Vi granskar svarskvalitet och handläggningstider månadsvis för de ärenden som påbörjats
under året. Resultatet varierar från att svar lämnas samma dag till att det ibland har dröjt upp
till flera månader. Svarstiderna i ett ärende följer i genomsnitt fastställda mål. De flesta får svar
på sina frågor.
Tvångsvårdade patienter har rätt att bli tillfrågade och om så önskas få en stödperson utsedd
till sig. Vi har hittills haft balans mellan tillgång och efterfrågan på stödpersoner men ser att vi
framöver kommer att behöva rekrytera nya stödpersoner.

3
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3 INVÅNARE
Patienter som vänder sig till Patientnämnden ska vara nöjda med kansliets hantering av deras ärende
och kansliet ska ha en god tillgänglighet. Patienter ska få svar inom rimlig tid och svaren ska också hålla
en god kvalitet. Resultatet varierar från att svar lämnas samma dag till att det i några fall har dröjt 4-5
månader innan vården svarat. Mätningen under första halvåret visar ett genomsnitt på ca 20 dagar.
Från och med årsskiftet kan patienten vända sig till vårdgivaren i första hand då den nya lagen om stöd
vid klagomål mot hälso-och sjukvården träder i kraft. Det är vårdgivaren som då ska förklara vad som
har hänt och vidta åtgärder så att patientens behov tillgodoses och även förklara vilka åtgärder som görs
för att det inte ska inträffa igen.
I drygt 70 ärenden har vi registrerat vilka åtgärder vården vidtagit efter att ha tagit del av inkomna
synpunkter och klagomål. Många uppskattar att vården lyssnar, ber om ursäkt och kommer med förslag
på förbättringar och åtgärder. När det gäller mer generella åtgärder ser vi att det rör sig om
informations- och utbildningsinsatser. En del händelser leder till utredningar och händelseanalyser och
ibland även Lex Maria anmälan.

Generella Åtgärder

Antal

Dialog med berörd
personalgrupp.

7

Ändrade rutiner/nya rutiner

4

Åtgärder i IT
system/Cosmic

2

Utbildning

1

Händelseanalys

2

Intern utredning/Lex Maria

5

Individuella Åtgärder

Antal

Möte med patient/närstående

3

Verksamhetsansvarig har ringt upp patient/närstående och haft en dialog om
det inträffade.

21

Direkta åtgärder för individen, ex tid till läkare, medicinändring,

7

Dialog med berörd personal i ärendet.

4

4
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I våra samtal med patienter/närstående och via patientnämndens blankett; Synpunkter till
patientnämnden, kan vi se att i ca 35 ärenden har den som hört av sig lämnat egna förslag till
förbättringar. Nedan beskrivs några förslag:
• Lyssna på patienten, tänk på bemötandet, ta patienten på allvar.
• Bli bättre på att informera om behandlingar, förväntade resultat, komplikationer och väntetider.
• Flera tar upp att de ser brister i hur vården samverkar mellan olika verksamheter inom både Region
Kronoberg och gentemot andra vårdgivare. Ansvaret läggs på patienten.
• Fler ger som förslag att det behövs mer personal. Det saknas tid för uppföljning och kontroller efter
behandlingar. Önskan att själv kunna boka tid till sin vårdcentral.
Under årets första sex månader har vi noterat färre ärenden jämfört med föregående år. Minskningen
kan ses inom alla enheter med undantag för vuxenpsykiatrin där ärenden till allmänpsykiatrin har ökat
från 25 till 40, de flesta som hör av sig har synpunkter på läkemedelsbehandling och brister i
kommunikation. På BUP ökar ärendena sedan föregående år och de synpunkter vi ser handlar om långa
väntetider och frågor kring vård och behandling.
Primärvårds-och rehabcentrum har en fortsatt ökning och främst gäller det ärenden till några av länets
vårdcentraler. Synpunkter som framförs berör hantering av att intyg till FK inte skrivs i tid, remisser
som kommer bort och att det är lång väntan på provsvar. Det brister även när det gäller tillgängligheten
i tele Q. Fler hör också av sig med frågor kring läkemedel och vem som tar ansvar för att skriva ut
recept, om det är specialistvården eller primärvården.

3.1.1 Medicin och akutcentrum
En liten minskning av ärenden kan ses, och då främst rörande medicinkliniken i Växjö. De synpunkter
som patientnämnden tagit del av berör främst området kommunikation samt vård- och
behandlingsfrågor. Fortfarande är det flest kvinnor som har haft synpunkter.

Ärenden från 1/1-30/6
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44
32

6

9 11

6

3

7

6

3 1

4

32

9 8

3 2 2

6 6 5

2015
2016
2017
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Könsfördelning 2017
man
36%
kvinna
64%
Exempel från patientnämndsärenden 2017

Anhörig får inte information om patientens försämrade tillstånd i tid, får besked på telefon först när det är försent.
Läkaren lyssnade inte, ville knappt svara.
Framför flera synpunkter angående läkarens diskriminerande bemötande. Vill inte träffa denne läkare fler gånger.
Upplever sig otrevligt bemött, blir ej lyssnad till/trodd. Visar sig sedan ha en hypofystumör.

3.1.2 Kirurgi-, kvinno- och barncentrum
Antalet ärende minskar marginellt jämfört med 2016, och minskningen ses från kvinnokliniken, anestesi
och ÖNH. Sammantaget är det som tidigare år vård och behandlingsärenden som dominerar när det
gäller de opererande enheterna I flera ärenden från ortopeden uppmanas patienten att anmäla
händelsen till patientförsäkringen.

Ärenden från 1/1 -30/6
50
45
40
35
30
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20
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0

43
34 34 35

7

12

6

0 2

5

6

11
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34

28 26
18

8

16
5

3 4 1

11
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2016
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Könsfördelning 2017
man
40%

kvinna
60%
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Exempel från patientnämndsärenden 2017

Flera frågor efter axelskada har nu en bestående nervskada, vårdskada?
Patient är uppgiven och uttrycker svårighet att få träffa utlovad läkarkontakt
Svårt att komma i kontakt med ortopeden, får olika besked och får vänta länge på besked efter rtg.
Flera komplikationer efter blindtarms op. Vårdskada? Önskar bättre information.
Sista två veckorna i graviditet känts fel, sökt vård men ej lyssnad till. Barnet föds med hjärnskada
Över 1 års väntan till audionom, saknar stöd gällande det fria vårdvalet.
Kvarglömda tamponader/kompresser efter förlossning. Upptäcktes på akuten i samband med smärta och infektion 6
dagar senare.

3.1.3 Medicinskt servicecentrum
En jämn ökning av antal ärenden ses till bild och funktionsmedicin, flera av de ärenden berör långa
väntetider till undersökningar, vilket får konsekvenser då bedömning och behandling förskjuts. En
frustration över att den väntetiden inte ingår i vårdgarantin uttrycks av flera.
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man
50%

kvinna
50%

Exempel från patientnämndsärenden 2017

Lång väntan på MRT, ledde till att operationen dröjde och tumören växte.
17 veckors väntetid på undersökning. Har domningar och cirkulationsbesvär
Missad nyckelbensfraktur
7
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3.1.4 Primärvårds- och rehabcentrum
En fortsatt ökning ses inom primärvårds-och rehabcentrum främst då ärenden till vårdcentralerna.
Några vårdcentraler har en betydande ökning jämfört med föregående år ex. Teleborg, Strandbjörket,
Kungshögen samt Lenhovda. Fler hör också av sig då hantering av intyg till FK inte skrivs i tid,
remisser som kommer bort och att det är lång väntan på provsvar. Det brister även när det gäller
tillgängligheten i tele Q. Fler hör också av sig med frågor kring läkemedel och vem som tar ansvar för
att skriva ut recept, specialistvården eller primärvården.
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Exempel från patientnämndsärenden2017

Nekas tid till sin VC flera gånger, det finns inga tider läkarna är fullbokade
Lovad remiss, verkar ha glömts bort att skicka, väntat i två år på en tid.
Får svaret flera gånger att ringa igen för att boka tid.
Missad cancerdiagnos i knät, tolkas som artros på VC.
Läkaren lyssnade inte, diagnos av fraktur försenades

3.1.5 Psykiatricentrum
Vi ser att ärenden till allmänpsykiatrin har ökat från 25 till 40, de flesta som hör av sig har synpunkter
på läkemedelsbehandling och brister i kommunikation. Ärenden till RPK minskar och vård och
behandling samt kommunikation är problem som framförs. BUP ökar sedan föregående år och de
synpunkter vi ser handlar om långa väntetider och frågor kring vård och behandling.
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Exempel från patientnämndsärenden 2017

Frågor kring läkarens bemötande samt beslut om medicinering och krav på drogtest.
Beskriver en otrygghet och frustration över sin situation på avdelningen
Önskar få byta från injektion till tablett men uppger att man inte lyssnar på henne.
Bestående biverkningar av läkemedel, önskar ny bedömning
Bristande dialog mellan patient, fast vårdkontakt och PAL, olika budskap om sjukskrivning.
Lång väntan på utredning till BUP
Saknar nu ansvarig kontakt person på BUP, flera frågor om kontroller efter medicinering mm.

3.1.6 Tandvårdscentrum
Antalet ärenden är oförändrade sedan 2016, ärenden fördelas mellan synpunkter på vård och
behandling och på kostnader. Det är övervägande kvinnor som har synpunkter.

Ärenden 1/1 -30/6
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man
25%
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75%
Exempel från patientnämndsärenden 2017

Flera frågor angående tandvårdsstöd, har fått felaktig information vid flera tillfällen.
Varför är det en annan taxa för vård av artros i käken jämfört med artros i övriga leder?
Bristande kontroll av rotfyllningar
Undrar varför inte antibiotika ges när en infekterad tand dras ut?
10
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3.1.7 Privata vårdcentraler
Synpunkter och klagomål har minskat från 58 till 24 senaste året. De flesta ärenden registreras under
vård och behandling, följt av kommunikation/bemötande och det är övervägande kvinnor som hört av
sig.
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Exempel från patientnämndsärenden 2017

Vårdansvar för smärtpatient?

Läkaren informerade och förklarade inte och var mycket ovänlig
Får ingen tid till läkare, uppmanas att ringa igen
Missad diagnos blodpropp i benet? Vårdskada?
Försenad diagnos, hypofystumör?
Ansvar för sjukskrivning, bollas mellan sin VC och ortopeden
11
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3.2
MÅL

1 PATIENTER SOM VÄNDER SIG TILL
PATIENTNÄMNDENS KANSLI ÄR NÖJDA MED
KANSLIETS HANTERING AV DERAS ÄRENDE
Indikator
Andel som är nöjda med
hanteringen av deras ärende
enligt Nationell Patientenkät

Startläge

Senast utfall

inget värde

71 %

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

85%

90%

Kommentar: Nästa mätning planeras till 2019

Bedömning: 7
Överliggande mål: Patienter som vänder sig till patientnämnden ska vara fortsatt nöjda med
hanteringen av deras ärende
Kommentar: Enkät skickas ut i vecka 18, svar beräknas redovisas i slutet på juni

HANDLINGSPLANER

1.1 Nationell patientenkät
Planerat start: 2017-04-27
Planerat slut: 2017-12-30
Status: Klar
Prognos: Grön
Beskrivning: Nationell patientenkät framtagen i samverkan med SKL och PAN nationellt
Kommentar: Resultatet av patientenkät är i linje med landets övriga patientnämnder. Svarsfrekvensen,
40,8 % låg något högre än genomsnitt. I enkäten fanns möjlighet att lämna egna kommentarer och det
framgick då positiva och negativa synpunkter.


Jag undrar om andra parter bryr sig om vad patientnämnden har att framföra om olika händelser som skett
inom vården? Om politikerna i regionen ta till sig informationen och gör något åt problemen?



Mycket proffsigt bemötande, fick snabb återkoppling och upplevde att jag blev tagen på allvar.



Skulle önska att dom stödjer och hjälper patienterna mera.



Jag vill verkligen belysa hur fantastisk nöjd jag är med patientnämnden. Initialt så ringde jag utanför arbetstid
och lämnade ett meddelande och blev uppringd redan dagen efter

12
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3.3
MÅL

2 PATIENTNÄMNDENS KANSLI SKA HA EN GOD
TILLGÄNGLIGHET
Indikator
Andel invånare som får kontakt
med PAN senast
nästkommande arbetsdag

Startläge

Senast utfall

90%

100%

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

90%

95%

Kommentar: saknas

Bedömning: 9
Överliggande mål: Fortsatt god tillgänglighet
Kommentar: Patienter kan få kontakt med en handläggare senast nästkommande arbetsdag.

HANDLINGSPLANER

2.1 God tillgänglighet. Kontroll av röstbrevlåda, e-post och
postfack
Planerat start: 2016-12-31
Planerat slut: 2017-10-30
Status: Pågående
Prognos: Grön
Beskrivning: Kansliet har en fortsatt god tillgänglighet och kontakt med handläggare kan ges efter
senast en arbetsdag.
Kommentar: Tillgängligheten är god, kansliet är bemannat måndag till fredag.

13
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4 VERKSAMHETSUTVECKLING
Den nya lagen (från 2018-01-01) om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården ska patienterna i
första hand vända sig till vårdgivaren eftersom det är vårdgivaren som kan förklara vad som har hänt
och vidta åtgärder så att patientens behov tillgodoses. Vårdgivaren kan även förklara vilka åtgärder som
görs för att det inte ska inträffa igen. Patienten kan lämna synpunkter på förbättringar samt i
förekommande fall få en ursäkt.

4.1
MÅL

3 PATIENTER SKA FÅ SVAR MED GOD KVALITET
Indikator
Andel svar som håller god
kvalitet, har patientens frågor
besvarats

Startläge

Senast utfall

saknas

76,9%

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

70%

75%

Kommentar: Mätperiod 2017-01-01 – 05-31

Bedömning: 6
Överliggande mål: Alla patienter ska få ett svar med god kvalitet
Kommentar: Flertalet är nöjda och har fått sina frågor besvarade.

HANDLINGSPLANER

3.1 Säkerställa att rutinen "Patientnämndsärenden - en
gemensam rutin för Region Kronoberg" är känd och följs
Mäta svarstider/kvalitet 2gg år Informationsinsatser
Planerat start: 2017-04-30
Planerat slut: 2017-11-29
Status: Pågående
Prognos: Grön
Beskrivning: I samband med att handläggaren avslutat ärendet följdes svaren upp och
registrerades i en enkät med 8 frågeställningar.
Kommentar: Bedömningen har i huvudsak gjorts av handläggaren, men även i dialog med
patient/närstående.

14
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Är svaret riktat till patienten?
Namn

Antal

%

Ja

198

61,9

Nej

26

8,1

Delvis

96

30

320

100

Total

Är det bortförklaringar eller går man i försvar?
Namn

Antal

%

Ja

28

8,8

Nej

233

73,5

Inte aktuellt

56

17,7

317

100

Total

Har frågorna besvarats?
Namn

Antal

%

Ja

232

74,4

Nej

10

3,2

Delvis

70

22,4

312

100

Total

Har svaret kommit in i tid?
Namn
Ja
Nej
Total

Antal

%

214

66,5

108

33,5

322

100

Om ej i tid, har förlängd tid begärts?
Namn

Antal

%

Ja

11

10,3

Nej

96

89,7

107

100

Total

15
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4.2
MÅL

4 PATIENTER SKA FÅ SVAR INOM 3 VECKOR.
Indikator
Andelen svar som återkopplas
inom 3 veckor.

Startläge

Senast utfall

47,2%

66,5%

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

70%

80%

Kommentar: Mätperiod 2017-01-01–06-30

Bedömning: 6
Överliggande mål: Att svarstiden ska vara rimlig och följa uppsatt mål att svar återkopplas
inom tre veckor.
Kommentar: Stora skillnader kan fortfarande ses i svarstiderna och hur verksamhetsansvariga
arbetar med patientnämndsärenden.
HANDLINGSPLANER

4.1 Säkerställa att svar återkopplas inom tre veckor. Mäta
svarstider två gånger per år
Planerat start: 2017-04-30
Planerat slut: 2017-11-29
Status: Pågående
Prognos: Grön
Beskrivning: Mätning sker efter varje avslutat ärende, sammanställning sker till nämnden vid
varje sammanträde.
Kommentar: I december 2015 infördes ”Patientnämndsärenden – en gemensam rutin för
Region Kronoberg”, med syftet att inom Region Kronoberg säkerställa hanteringen av
patientnämndsärenden. För att följa upp hur rutinen har fått genomslag i organisationen har vi
nu månadsvis granskat svarskvalitet och handläggningstider för de ärenden som avslutats. Då
vi 2016 signalerade en ökning av svarstiderna togs ett beslut i hälso-och sjukvårdsnämnden att
styrtalet för en acceptabel tid för verksamheten att svara i ett ärende ska vara max 21 dagar.
Resultatet har fortlöpande redovisats på patientnämndens sammanträden.

Resultat
Mätning av svarstider
När ett ärende påbörjas anges 14 dagar som svarstid, ibland är det rimligt att det dröjer något
längre för att vårdgivaren ska kunna ge utförliga svar eller hinna nå berörda. Även
handläggarnas arbete kan påverka tiden för när ett ärende kan avslutas. Resultatet varierar från
att svar lämnas samma dag till att det i några fall har dröjt 4-5 månader innan vården svarat.
Mätningen under första halvåret visar ett genomsnitt på ca 20 dagar.
Eftersom vi i år mäter de ärenden som registrerats under 2017 går det inte att jämföra med
tidigare års siffror och vi väljer därför att inte visa hur det såg ut tidigare år.
16
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I vissa fall är den beslutade svarstiden för kort och då ska vårdgivaren kontakta patientnämnden för att
meddela att det behövs mer tid. Av de drygt 100 svar som inte har lämnats inom begärd tid har 10 %
kommunicerat att man behöver förlängd tid. Det kan vara svårt att återkoppla vårdens svar när det gått
för lång tid. Patient/närståendes negativa upplevelse av vården rivs upp igen och det blir ytterligare en
frustration och besvikelse då man fått vänta länge på svar.

Antal dagar i genomsnitt för svar till PAN
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Svar till patient/närstående.
Återkopplingen är oerhört viktig, oavsett hur stor eller liten frågan upplevs. Även om patientnämnden
ska vara en länk mellan patienten och verksamheten, så upplever många patienter det som positivt att
någon från verksamheten själv tar en direktkontakt med dem. Inte sällan kan de då få svar på sina
frågor och en förklaring till det inträffade.
I den kommande nya lagen (från 2018-01-01) om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården ska
patienterna i första hand vända sig till vårdgivaren eftersom det är vårdgivaren som kan förklara vad
som har hänt och vidta åtgärder så att patientens behov tillgodoses. Vårdgivaren kan även förklara vilka
åtgärder som görs för att det inte ska inträffa igen. Patienten kan lämna synpunkter på förbättringar
samt i förekommande fall få en ursäkt.

4.3
MÅL

5 EN EFFEKTIV STÖDPERSONSPROCESS .
Indikator
Andel patient som önskar
stödperson ska kunna få detta
tillgodosett.

Startläge

Senast utfall

Prognos

95%

Mål 2017

Mål 2019

95%

95%

Kommentar: saknas

Bedömning: 8
Överliggande mål: Alla patienter som önskar stödperson ska kunna få det tillgodosett.
Kommentar: Hittills har behovet av stödperson kunnat tillgodoses.
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HANDLINGSPLANER

5.1 Mätning av andel patienter som inte kunnat få stödperson.
God rekrytering av stödpersoner.
Planerat start: 2017-02-28
Planerat slut: 2017-12-29
Status: Pågående
Prognos: Grön
Beskrivning: saknas
Kommentar: Under året har patientnämnden rekryterat 8 nya stödpersoner, främst genom annos via
Regionens Facebook sida. Till de 18 patienter som önskat en stödperson har vi inom rimlig tid klarat av
att tillgodose behovet. Avslutade uppdrag har varit 10. Stödpersonerna får efter avslutat uppdrag
möjlighet att besvara en enkät där vi kan följa hur ofta de träffat sin patient, vilka förväntningar på
uppdraget som funnits samt hur kontakten med vården och patientnämnden upplevts. Redovisning av
resultatet redovisas för nämnden samt för vårdgivaren.

4.4
MÅL

6 SAMTLIGA PATIENTER SOM TVÅNGSVÅRDAS SKA
TILLFRÅGAS OM DE ÖNSKAR EN STÖDPERSON.
Indikator
Andel patienter som tillfrågats
om stödperson

Startläge

Senast utfall

Prognos

inget värde

Kommentar: saknas

Bedömning: 7
Överliggande mål: Samtliga patienter ska tillfrågas om de önskar stödperson.
Kommentar: Fler patienter har önskat få stödperson den här perioden.

HANDLINGSPLANER

6.1 Följsamhet till tidigare överenskommen rutin.
Journalgranskning 1 gång per år
Planerat start: 2017-07-31
Planerat slut: 2017-11-29
Status: Planerad
Prognos: Grön
Beskrivning: saknas
Kommentar: Mätning planers under hösten.
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Mål 2017

Mål 2019

100%

100%

