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Regionstyrelsen
Tid

2017-04-1 09:00-15:00

Plats

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Kallade

Ordinarie ledamöter

Anna Fransson (S), ordförande
Robert Olesen (S), Hvice ordförande
Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande
Helen Bengtsson (S)
Magnus Carlberg (S)
Martina Gustafsson (S)
Henrietta Serrate (S)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Roland Gustbée (M)
Göran Giselsson (M)
Sven Sunesson (C)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Håkan Engdahl (SD)
Eva Johnsson (KD)
Ersättare

Charlotta Svanberg (S)
RosMarie Jönsson Neckö (S)
Peter Freij (S)
Ragnar Lindberg (S)
Joakim Pohlman (S)
Olof Björkmarker (S)
Daniel Liffner (V)
Pernilla Tornéus (M)
Mikael Johansson (M)
Viktor Emilsson (M)
Elizabet Peltola (C)
Ingrid Hugosson (C)
Yngve Filipsson (L)
Kjell Jormfeldt (MP)
Martina Ericsson (SD)
Övriga kalladeMartin

MyrskogUHJLRQGLUHNW|U
Jens KarlssonHNRQRPLGLUHNW|U
Maria GranathNRPPXQLNDWLRQVGLUHNW|U
Ulrika J GustafssonWINDQVOLGLUHNW|U
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Caroline Palmqvist, HR-direktör
Anna WidströmerUHJLRQMXULVW
Johan Jarl, QlPQGsekreterare

Utskriftsdatum: 2017-04-06

2

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-04-06

1.

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2017-04-.

2.

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2017-04-0.

3.

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör

4.

Informationsärende - Generalplaner Region
Kronoberg 13LTK1306
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
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Vid regionstyrelsens sammanträde den 13 april lämnas en lägesrapport över
Generalplan för Region Kronoberg.
Föredragande
Jörgen Tagesson, planeringsdirektör

5.

Budget 2017 med flerårsplan - driftramar per nämnd
15RK947
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa definitiva driftsramar per nämnd för 2017.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade om preliminära driftsramar per nämnd i samband
med att budgeten för 2017 beslutades 2016-06-21.
Efter det att beslutet om budgeten tagits i regionfullmäktige har ett antal
ramförändringar aktualiserats till följd av olika verksamhetsbeslut, se bifogad
sammanställning, och att medlen för lönerevisionen fördelats ut.




6.

Beslutsunderlag
§115 RSAU Definitiva ramar per driftsnämnd 2017
Förslag till beslut - Definitiva driftramar per nämnd 2017
Specifikation förändring driftsramar 2017 (2017-04-06)
Svar på skrivelse - Överföring av över- och
underskott mellan nämnder och verksamheter i
nämnderna från Suzanne Frank (M), Sven Sunesson
(C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
17RK424
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svaret till Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson
(KD) och Yngve Filipsson (L).
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M), Sven
Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L).
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I skrivelsen föreslås att regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utreda
och föreslå principer för överföring av över- och underskott mellan nämnder
och mellan verksamheter i nämnderna, samt att förslag ska presenteras senast i
maj och att målsättningen är att systemet snarast ska träda i kraft.
Föreslås att regionstyrelsen godkänner svar till Suzanne Frank (M), Sven
Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) i enlighet med
bifogad handling.





7.

Beslutsunderlag
§116 RSAU Svar på skrivelse - Överföring av över- och underskott mellan nämnder och
verksamheter i nämnderna från Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD)
och Yngve Filipsson (L)
Förslag till beslut - Svar på skrivelse angående överföring av över- och underskott mellan
nämnder
Svar på skrivelse - Överföring av över- och underskott mellan nämnder och mellan verksamheter i
nämnderna
Skrivelse till Regionstyrelsen - Överföring av över- och underskott mellan nämnder
Hantering av över och underskott, rapport
Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
17RK714
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
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.
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
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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.
Expedieras till
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg



8.

Beslutsunderlag
§117 RSAU Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Förslag till beslut - Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, tjänsteskrivelse
Årsredovisning och revisionsberättelse Markaryds
samordningsförbund 2016 15RK1825
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds samordningsförbund ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults
kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i
Markaryds Samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 och
under 2016 tillkom Ljungby och Älmhults kommun i förbundet.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds,
Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de
ingående myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att
förbättra förmågan till egenförsörjning. Unga personer upp till 30 år med
funktionsnedsättning är prioriterade.
Markaryds Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2016. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Markaryds Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att
ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Yttranden
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Under ärendet yttrar sig ordförande Anna Fransson (S), Lennart Värmby (V),
ersättaren Olof Björkmarker (S) och tf. kanslidirektören Ulrika Joelsson
Gustafsson.




9.

Beslutsunderlag
§118 RSAU Årsredovisning och revisionsberättelse Markaryds samordningsförbund 2016
Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse Markaryds samordningsförbund 2016
Markaryds samordningsförbunds Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse 2016
Årsredovisning och revisionsberättelse Värends
samordningsförbund 2016 16RK37
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Värends Samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Växjö kommun, Alvesta kommun,
Tingsryds kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex
huvudmän i Värends Samordningsförbund. Värends Samordningsförbund
bildades 2015 genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö
samordningsförbund. Sedan den 1 juli 2016 är även Tingsryds kommun
medlemmar.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på
unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå
egen försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de
ingående myndigheterna.
Värends Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2016. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Värends Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna noterar ett stort överskott från 2016
beroende på vakanser, vilket bör beaktas i budget och planering av verksamhet
inför kommande år. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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Årsberättelsen 2016 beslutad av deras styrelse 16 mars.




10.

Beslutsunderlag
§119 RSAU Årsredovisning och revisionsberättelse Värends samordningsförbund 2016
Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse Värends samordningsförbund 2016
Årsredovisning januari- december 2016
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Värend år 2016
Svar på motion - Policy för återanvändning av
utrustning 16RK2403
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av
medicinsk utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21
mars 2017.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar
en policy för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre
använder så att utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till
användning i hjälpbehövande länder.
Expedieras till
Regionstyrelsen, april 2017




11.

Beslutsunderlag
§121 RSAU Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning
Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning (förslag)
Remissyttrande – Samråd angående förslag till ny
översiktsplan för Lessebo kommun 17RK188
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Lessebo kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
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Region Kronoberg ser positivt på att fokusområden, delmål och strategier i
Lessebo kommuns förslag till översiktsplan i stor utsträckning överensstämmer
med regionala mål och styrdokument.
Region Kronoberg vill dock framföra synpunkter angående arbetsprocess,
ekologisk och social hållbarhet, mellankommunala intressen, trafik, besöksnäring
och digitalisering.
Expedieras till
Regionstyrelsen, april 2017




12.

Beslutsunderlag
§122 RSAU Remissyttrande – Samråd angående förslag till ny översiktsplan för Lessebo
kommun
Förslag till beslut - Remissyttrande över ny översiktsplan för Lessebo kommun
Remissyttrande över ny översiktsplan för Lessebo kommun, förslag
Översiktsplan för Lessebo kommun, samrådshandling
Remissyttrande – Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 17RK461
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Landstinget i Kalmar län.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Landstinget i Kalmar län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på att Landstinget i Kalmar län har tydliga
ambitioner på att utveckla kollektivtrafiken, inte bara i Kalmar län utan även i de
stråk som knyter samman Kalmar län med övriga regioner i sydöstra Sverige. De
utpekade kollektivtrafikstråken mellan Kalmar och Kronoberg som enligt
förslaget ska utvecklas, är i huvudsak relevanta men det behövs ytterligare
utredningsinsatser för att klargöra vilka insatser och vilken trafik som är lämplig i
respektive stråk.







Beslutsunderlag
§123 RSAU Remissyttrande – Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län
Förslag till beslut - Remissyttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025
Remissyttrande - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025 (förslag)
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025, remissmissiv inkl. bilaga 1-4
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13.

Hållplatshandbok, bilaga 5
Bättre och säkrare bytespunkter i kollektivtrafiken, bilaga 6
Remissyttrande – Kollektivtrafikstrategi 2050,
Samhällsstödd trafik för funktionella regioner
17RK462
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Landstinget i Kalmar län.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Landstinget i Kalmar län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på att förslag till Kollektivtrafikstrategi 2050 tar
ett samlat grepp på frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafikutveckling
och hur dessa samspelar. Att programmet är framåtsyftande och
gränsöverskridande till sin karaktär är positivt och underlättar framtida
samarbeten mellan våra regioner i dessa frågor. Region Kronoberg har dock inte,
lika tydligt som Kalmar, ännu tagit ställning till hur trafikutbud etc. ska se ut i
olika stråk på lång sikt och vilka eventuella konsekvenser ett förändrat
trafikutbud får. Förhoppningen är att detta tydligare kommer beskrivas i
Kronobergs framtida trafikförsörjningsprogram.





14.

Beslutsunderlag
§124 RSAU Remissyttrande – Kollektivtrafikstrategi 2050, Samhällsstödd trafik för
funktionella regioner
Förslag till beslut - Remissyttrande över Kollektivtrafikstrategi 2050
Remissyttrande - Kollektivtrafikstrategi för Kalmar 2050 (förslag)
Kollektivtrafikstrategi 2050 - Samhällsstödd trafik för funktionella regioner, remissutgåva
Anmälan om kommersiell trafik 17RK716
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera anmälan om kommersiell kollektivtrafik från Merresor AB på linjen
Karlskrona-Ronneby-Växjö-Alvesta med planerad trafikstart 18 april 2017 till
protokollet.
Sammanfattning
Utskriftsdatum: 2017-04-06
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Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Enligt
lagen om kollektivtrafik (2010:1065 4 kap 1 §) ska ett kollektivtrafikföretag som
har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik anmäla detta till
berörd regional kollektivtrafikmyndighet. Detsamma gäller när ett
kollektivtrafikföretag avser att upphöra med att bedriva sådan trafik. Om
anmälan berör trafik i fler än ett län, ska den mottagande
kollektivtrafikmyndigheten informera övriga berörda myndigheter. Anmälan om
kommersiell trafik ska ske senast 21 dagar innan beräknad trafikstart.
Till Region Kronoberg har 2017-03-27 inkommit en anmälan från Merresor AB
om kommersiell kollektivtrafik på linjen Karlskrona-Ronneby-Växjö-Alvesta
med planerad trafikstart 18 april 2017. Region Kronoberg har den 30 mars 2017
bekräftat mottagande av anmälan.
Föreslås att regionstyrelsen noterar anmälan om kommersiell kollektivtrafik från
Merresor AB på linjen Karlskrona-Ronneby-Växjö-Alvesta med planerad
trafikstart 18 april 2017 till protokollet.

Föredragande
Daniel Malmqvist, samhällsplanerare




15.

Beslutsunderlag
§127 RSAU Informationsärende - Anmälan om kommersiell trafik
Anmälan om kommersiell trafik, Snälltåget
Bekräftelse anmälan kommersiell trafik

Redovisning av delegationsbeslut
Ärendet i korthet
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.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Delegeringsbeslut
 17RK12-9 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 9/2017. Förhyrning av lägenheter
för korttidsuthyrning åt nyrekryterad personal (17RK595)
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17RK4-10 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 10/2017. Remissyttrande
Spåningslanda 4:3, sydöstra delen (etapp 2) i Alvesta kommun (17RK440)



17RK8-13 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 13/2017. Fakturering av
personer med skyddade personuppgifter



17RK8-14 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 14/2017. Mottagning av
delgivningskvitto från Kronofogdemyndigheten, nr 22-45380-17



17RK8-15 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 15/2017. Mottagning av
delgivningskvitto från Kronofogdemyndigheten, nr 22-45384-17



17RK8-16 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 16/2017. Mottagning av
delgivningskvitto från Kronofogdemyndigheten, 22-45385-17



17RK24-2 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 2/2017. Beslut om anställning och
lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer, tillsvidareanställningar 2017-02-01-2017-02-28.



17RK10-2 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 2/2017: Godkännande av
beslut om begäran om förhandling enligt 10 § MBL angående brott mot 7 §
semesterlagen beträffande Vårdförbundets medlem (Se dnr 16RK2284



17RK4-11 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 11/2017. Remissyttrande över
samråd detaljplan Väbeln 8 m.fl. (f.d. Växjöbagaren), Växjö stad (17RK366)



17RK4-12 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 12/2017. Remissyttrande över
detaljplan Öjaby 28:1 m.fl. Växjö kommun (17RK507)



17RK4-13 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 13/2017. Remissyttrande
granskning detaljplan Hohult 2:130, Alstermo Uppvidinge kommun (17RK334)



17RK26-9 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 9/2017. Utseende av
ombud till föreningsstämma för Reaktor Sydost den 24 mars (17RK127)



17RK26-10 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 10/2017. Utseende
av ombud till bolagsstämma för Regionteatern Blekinge Kronoberg den 5 april
(17RK125)



17RK8-17 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 17/2017. Transaktioner i
Pensionsportfölj



17RK8-18 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 18/2017. Trasaktioner i
Överskottsförvaltningen
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16.

Anmälningar för kännedom
Ärendet i korthet
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar

Meddelande från styrelsen nr 8/2017 SKL:s sammanträdesplan för
2018


15RK2154-24 Protokoll styrelsemöte 2016-12-14, AB Destination
Småland



17RK125-9 Protokoll inklusive bilagor från styrelsesammanträde 201702-10, Regionteatern Blekinge Kronoberg



15RK47-11
2016



17RK47-1
Protokoll nr 1/2017 fört vid ordinarie styrelsesammanträde
i Växjö Smaland Airport AB 2017-01-23



17RK58-3
Transitio



SKL Cirkulär 17:1 Pensionsnämndens beslut om omräkning av
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt
värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL år
201



17RK134-9




17.

Protokoll - Styrelsemöte för Musik i Syd AB, 16 december

Mötesanteckningar från ägarrådsmöte 2017-02-03, AB

Protokoll från sammanträde 2017-03-02

Cirkulär 17:12 Ny hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30)
16RK1774-8 Styrelseprotokoll 2017-03-15, Samordningsförbundet
Värend

Övriga beslutsärenden
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18.

Övriga informationsärenden
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Budget 2017 med flerårsplan - driftramar per nämnd
15RK947

15

Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

§ 115. Definitiva ramar per driftsnämnd 2017 15RK947

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa definitiva driftramar per nämnd för 2017.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade om preliminära driftsramar per nämnd i samband med att
budgeten för 2017 med flerårsplan.
Efter det att beslutet om budgeten tagits i regionfullmäktige har ett antal
ramförändringar aktualiserats till följd av olika verksamhetsbeslut i enlighet med bifogad
sammanställning, samt att medel för lönerevisionen fördelats ut.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer definitiva driftramar per nämnd för 2017, i
enlighet med upprättad handling.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C) och ekonomidirektören Jens Karlsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa definitiva driftramar per nämnd för 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, april 2017

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK947
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-03-29

Regionstyrelsen

Definitiva ramar per driftsnämnd 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
Att fastställa definitiva driftramar per nämnd för 2017.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade om preliminära driftsramar per nämnd i samband
med att budgeten för 2017 beslutades 2016-06-21.
Efter det att beslutet om budgeten tagits i regionfullmäktige har ett antal ramförändringar aktualiserats främst till följd av fördelning av medel för lönerevision
2017, organisationsförändringar (såsom flytten av resursenheten),
redovisningstekniska förändringar (tandvårdsstödet redovisades tidigare under
regionstyrelsen) och olika verksamhetsbeslut, se bifogad specifikation. Utöver
detta är förändring av internbudget en stor post vilken till största delen förklaras av
förändring av IT-kostnader och internhyror (internbudgeten avser endast köp/sälj
inom organisationen).
Driftsramar 2017
Belopp i mnkr

Förslag till beslut
om definitiva
driftsramar

Prel. driftsramar
enligt tidigare
beslut i RF

Förändring

3 845

3 767

78

319

315

4

Regional utvecklingsnämnd

56

56

-

Kulturnämnd

56

56

-

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

11

10

1

1 019

931

88

357

528

- 171

5 663

5 663

-

Hälso-och sjukvårdsnämnd
Trafiknämnd

Vårdval (Primärvård & Hud) och
tandvårdsstöd *
Regionstyrelsen*
Summa

*I beslutet om preliminära driftsramar så redovisades ramar för tandvårdsstödet under regionstyrelsen

Föreslås att regionfullmäktige fastställer definitiva driftramar per nämnd för 2017, i
enlighet med upprättad handling.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK947
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-03-29

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Definitiva driftramar per nämnd 2017 - beslutsunderlag
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Specifikation över ramförändringar budget -17
mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Fördelning
lönemedel

49

Ramflyttar

-5

Trafiknämnd
1

Regional
utvecklingsnämnd
0

Kulturnämnd

Grimslövs folkhögskola

0

0,2

Regionstyrelsen

Totalt

-50

0

5

1

0

80

-80

0

-0,3

4

0

0,1

-2

0

0

-6

0

-5

0

-1

Tandvårdsstöd redovisades
innan under regionstyrelsen

Återläggning
tilläggsbudget 16

-3

-0,3

2

Tilläggsbudget 17
Kompensation höjt
PO-pålägg

-0,4

5

0,1

Justering
prisuppräkning

0,1

0

0,2

0,5

Vårdval (Primärvård &
Hud) och
tandvårdsstöd

4

Förändring
avskrivningar

-1

2

0

0,1

-1

0

Förändring
internbudget

30

3

0,7

0,2

-33

0

Totalt

78

4

0

-171

0

0

0
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Svar på skrivelse - Överföring av över- och underskott
mellan nämnder och verksamheter i nämnderna från
Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD)
och Yngve Filipsson (L) 17RK424

20

Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

§ 116. Svar på skrivelse - Överföring av över- och underskott mellan
nämnder och verksamheter i nämnderna från Suzanne Frank (M),
Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
17RK424

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svaret till Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och
Yngve Filipsson (L).
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M), Sven Sunesson
(C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L).
I skrivelsen föreslås att regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utreda och
föreslå principer för överföring av över- och underskott mellan nämnder och mellan
verksamheter i nämnderna, samt att förslag ska presenteras senast i maj och att
målsättningen är att systemet snarast ska träda i kraft.
Föreslås att regionstyrelsen godkänner svar till Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C),
Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) i enlighet med bifogad handling.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M) lämnar följande yrkande:
att uppdra till Regiondirektören att ta fram principer för ekonomisk hantering av överoch underskott i Region Kronoberg enligt skrivelsens intentioner.
- Sven Sunesson (C) och Roland Gustbée (M) yrkar bifall till Suzanne Franks (M)
yrkande.
- Lennart Värmby (V) och ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till
ordförandeberedningens förslag och avslag på Suzanne Franks (M) yrkande.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP) och ersättaren Yngve Filipsson (L).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

- Suzanne Franks (M) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
enligt ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Förtroendevald
Robert Olesen (S)
Suzanne Frank (M)
Roland Gustbée (M)
Sven Sunesson (C)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Anna Fransson (S), ordförande
Resultat

Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
4

3

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag med
resultatet 4 för, 3 emot och 0 som avstår.

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svaret till Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och
Yngve Filipsson (L).
Expedieras till
Regionstyrelsen, april 2017


Beslutsunderlag
Skrivelse till Regionstyrelsen - Överföring av över- och underskott mellan nämnder

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04
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Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 17RK424
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-03-22

Missiv - Svar på skrivelse Överföring av över- och
underskott mellan nämnder och verksamheter i
nämnderna från Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C),
Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svaret till Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson
(KD) och Yngve Filipsson (L).

Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M), Sven
Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
I skrivelsen föreslås att regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utreda och
föreslå principer för överföring av över- och underskott mellan nämnder och
mellan verksamheter i nämnderna, samt att förslag ska presenteras senast i maj och
att målsättningen är att systemet snarast ska träda i kraft.
Föreslås att regionstyrelsen godkänner svar till Suzanne Frank (M), Sven Sunesson
(C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) i enlighet med bifogad handling.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Skrivelse Överföring av över- och underskott mellan nämnder och
verksamheter i nämnderna från Suzanne Frank (M), Sven Sunesson
(C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
Svar på skrivelse Överföring av över- och underskott mellan nämnder
och verksamheter i nämnderna (l)
Rapport Hantering av över- och underskott inom Region Kronoberg
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Svar på skrivelse
Diarienr: 17RK424
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-03-22

Suzanne Frank (m)
Sven Sunesson (c)
Eva Johnsson (kd)
Yngve Filipsson (l)

Svar på skrivelse – Överföring av över- och underskott
mellan nämnder och mellan verksamheter i nämnderna
Bakgrund
Region Kronoberg har mottagit skrivelse ”Överföring av över- och underskott
mellan nämnder och mellan verksamheter i nämnderna” från Suzanne Frank (m),
Sven Sunesson (c), Eva Johnsson (kd) och Yngve Filipsson (l) .
I skrivelsen föreslås att regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utreda och
föreslå principer för överföring av över- och underskott mellan nämnder och
mellan verksamheter i nämnderna, samt att förslag ska presenteras senast i maj och
att målsättningen är att systemet snarast ska träda i kraft.
Hantering av över- och underskott - utredning
Hantering av över- och underskott har utretts i enlighet med tidigare uppdrag
inom ramen för ärendet om ekonomistyrningsprinciper inom Region Kronoberg.
Tjänstemannautredningen presenterades under våren 2016 vid en gruppledarträff.
Syftet med utredningen var att ta fram ett förslag till beslut för hur över- och
underskott fortsättningsvis ska hanteras inom Region Kronoberg.
Av analysen framgår att införandet av en resultatregleringsmodell av det aktuella
slaget kan ge bättre förutsättningar för enheter att ta ett långsiktigt ekonomiskt
ansvarstagande. Det skulle också kunna fungera som ett incitament för
kostnadsmedvetenhet och effektiviseringar. Viktiga förutsättningar för att
budgeten ska fungera som styrmedel är dock att den uppfattas som realistisk och
att det finns analysverktyg för att fastställa ett påverkansbart resultat och detta
utifrån samtliga perspektiv, inte bara det ekonomiska. Mot bakgrund av storleken
på underskotten som vissa nämnder/enheter redovisar så kan det konstateras att
det skulle bli en stor utmaning för dessa enheter att ”bära med sig” underskotten
och hantera dem kommande år.
Att fastställa ett påverkansbart resultat kan vara förenat med betydande
svårigheter och därmed administrativa kostnader. I Landstinget Kronoberg fanns
ett regelverk kring hantering av över- och underskott och erfarenheterna därifrån
är att regelverket inte tillämpades i praktiken, åtminstone inte vad gäller
underskott, bl.a. just till följd av svårigheter kring att fastställa påverkansbart
resultat. Det har inte framkommit att det vidtagits några direkta åtgärder för att
klarlägga vad som är ett påverkansbart resultat varför det får anses sannolikt att
detta problem kvarstår inom Region Kronoberg.
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Svar på skrivelse
Diarienr: 17RK424
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-03-22

Ett införande av ett system som innebär att nämnder/enheter får bära med sig
hela eller delar av tidigare års resultat innebär i praktiken ett införande av ett
belönings- och bestraffningssystem. Om det ska göras är det viktigt att det styr
rätt så att det som belönas är något eftersträvansvärt och omvänt att det som
bestraffas är något som inte är önskvärt. Analysen pekar på att budgetunderskott i
och för sig är något som inte är önskvärt men att det inte alls är lika klart att
budgetöverskott är något eftersträvansvärt.
Region Kronoberg följer upp fyra perspektiv i sina styrkort. Det finns en risk för
att balansen dem i mellan rubbas om man kopplar ett tydligt belönings- och
bestraffningssystem till ekonomiperspektivet.
Av analysen framgår att för Region Kronoberg som helhet skulle införandet av ett
system där underliggande nämnder/enheter får föra med sig över- och underskott
i form av ett eget kapital inte leda till några förbättrade möjligheter till
resultatutjämning mellan åren. Kommunallagens budgetkrav på att intäkterna
alltid ska överstiga kostnaderna innebär att det i praktiken saknas möjlighet för
regionen att använda ett tidigare års överskott till driftkostnader senare år (om
man bortser från möjligheten att vid ett negativt balanskravs-resultat utnyttja
tidigare avsättning till resultatutjämningsreserv).
Införandet av ett system där underliggande nämnder/enheter får föra med sig
över- och underskott skulle istället ge oönskade effekter bl.a. i form av oklarheter
utifrån ansvars- och befogenhetsperspektiv. Detta då en chef på överordnad nivå
har mandat att besluta om att flytta budgetmedel mellan underliggande enheter
vilket kan sätta ett system där enheter får bära med sig sitt resultat ur spel. Det
riskerar också att leda till oönskade incitament till att sätta den egna enhetens
bästa framför regionens bästa.
Avslutande kommentar
Frågan om hantering av över- och underskott var föremål för politisk dialog vid
gruppledarträffar under hösten 2016 men några beslut i frågan har inte fattats.
Utifrån vad som framkom i analysen rekommenderades, efter en samlad
bedömning:
• att Region Kronoberg i nuläget inte inför ett system där nämnder och enheter
får föra med sig över- och underskott
• att chefsansvaret för budgeten tydliggörs.
Om ett förslag på hantering av över- och underskott ska tas fram, behövs en
gemensam politisk dialog kring parametrar för att bedöma påverkansbart resultat,
vad man använder ett positivt resultat till, hur underskotten ska hanteras,
balanskrav per nämnd eller enbart för regionen. Mot bakgrund av ovanstående
föreslås att Region Kronoberg i nuläget inte inför ett system där styrelse/nämnder
och enheter får föra med sig över- och underskott.
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Svar på skrivelse
Diarienr: 17RK424
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-03-22

Med vänlig hälsning

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Region Kronoberg
Ekonomiavdelningen

Hantering av överoch underskott.
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REGION KRONOBERG

1 Sammanfattning
Syftet med denna studie har varit att ta fram ett underlag till beslut för hur
över- och underskott fortsättningsvis ska hanteras inom Region Kronoberg.
Utifrån tidigare erfarenheter, inhämtad fakta och gjord omvärldsanalys har
förutsättningarna för och effekterna av att i Region Kronoberg införa ett
system där underliggande enheter får föra med sig över- och underskott
analyserats.
Av analysen framgår att för Region Kronoberg som helhet skulle införandet av
ett system där underliggande enheter får föra med sig över- och underskott i
form av ett eget kapital inte leda till några förbättrade möjligheter till
resultatutjämning mellan åren. Det skulle istället ge oönskade effekter bl.a. i
form av oklarheter utifrån ansvars- och befogenhetsperspektiv då överordnad
nivå har mandat att fatta beslut om att en underliggande enhets underskott ska
finansieras med en annan underliggande enhets överskott. Det riskerar också
att leda till oönskade incitament på viljan att sätta regionens bästa framför den
egna enhetens bästa.
Ett införande av ett system som innebär att enheter får bära med sig hela eller
delar av tidigare års resultat innebär i praktiken ett införande av ett belöningsoch bestraffningssystem. Om det ska göras är det viktigt att det styr rätt så att
det som belönas är något eftersträvansvärt och omvänt att det som bestraffas är
något som inte är önskvärt. Analysen pekar på att budgetunderskott i och för
sig är något som inte är önskvärt men att det inte alls är lika klart att
budgetöverskott är något eftersträvansvärt.
Region Kronoberg följer upp fyra perspektiv i sina styrkort. Det finns en risk
för att balansen dem i mellan rubbas om man kopplar ett tydligt belönings- och
bestraffningssystem till ekonomiperspektivet.
Av analysen framgår att införandet av en resultatregleringsmodell av det
aktuella slaget kan ge bättre förutsättningar för enheter att ta ett långsiktigt
ekonomiskt ansvarstagande. Det skulle också kunna fungera som ett incitament
för kostnadsmedvetenhet och effektiviseringar. Detta förutsätter dock att
budgeten uppfattas som realistisk och att det finns analysverktyg för att
fastställa ett påverkansbart resultat och detta utifrån samtliga perspektiv, inte
bara det ekonomiska.
Inom såväl litteraturen som i studier av andra liknande organisationer så har
vikten av utkrävande av budgetansvar betonats. En grundläggande princip
inom ekonomistyrning är att ansvar och befogenheter ska följas åt. Detta ger
att i en decentraliserad organisation som Region Kronoberg, där varje chef på
respektive nivå har mandat att ta beslut om kostnader inom sin budget, bör
målet vara att man också ska utkräva ansvar på respektive nivå.
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Utifrån vad som framkommit i analysen föreslås, efter en samlad bedömning,
att:


Region Kronoberg i nuläget inte inför ett system där enheter får
föra med sig över- och underskott



chefsansvaret för budgeten tydliggörs.

Det bör i sammanhanget också övervägas om det finns behov av
kompletterande incitament i form av målrelaterad ersättning för att styra
önskvärt beteende vad gäller kostnadsmedvetenhet och genomförande av
effektiviseringar som får långsiktiga effekter.

2 Bakgrund
Det råder i nuläget osäkerhet inom Region Kronoberg kring vad som gäller för
hanteringen av över- eller underskott som uppstår på en enhet. Med över- eller
underskott avses här en enhets resultat enligt årsbokslut i förhållande till
budget.
Osäkerheten kring vad som gäller har sannolikt sitt ursprung både i det faktum
att frågan hanterats olika inom de organisationer som inför verksamhetsåret
2015 slogs samman och bildade Region Kronoberg och att det, åtminstone
inom vissa av verksamheterna, även tidigare inte varit helt klarlagt vilka regler
som gällt. Därtill kommer att det i den nya organisationen tillkommit en ny
organisatorisk nivå i form av nämnder.
2.1

Syfte och tillvägagångssätt

Syftet är att ta fram ett underlag till beslut för hur över- och underskott fortsättningsvis ska hanteras inom Region Kronoberg. Detta genom att:
 klarlägga hur över- och underskott hanterats historiskt och vilka
erfarenheter detta givet,
 eftersöka andra studier på området,
 inhämta erfarenheter från andra regioner/landsting
 sammanställa och utvärdera inhämtade fakta/erfarenheter och utifrån
detta ta fram ett förslag på hur över- och underskott ska hanteras
fortsättningsvis.
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3 Lagstiftning
3.1

Krav på den ekonomiska förvaltningen

Av kommunallagen framgår att kommuner och landsting varje år ska upprätta
en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att
intäkterna överstiger kostnaderna.
Om balanskravsresultatet, enligt lagen om kommunal redovisning, för ett visst
räkenskapsår är negativt ska det regleras under de närmast följande tre åren.
Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om
reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa
balanskravsresultatet uppkom.
Budgetkravet på att intäkterna alltid ska överstiga kostnaderna innebär att det
egentligen saknas möjlighet att använda ett tidigare års överskott till
driftkostnader senare år (om inte möjligheten att göra avsättning till
resultatutjämningsreserv utnyttjas, se nedan). Ett tidigare års överskott
konsolideras till det egna kapitalet och är därmed per definition inte att anse
som en intäkt i budgeten för kommande år.
Det finns i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera
delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan
sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Medel från
resultatutjämningsreserven får endast täcka negativa resultat, det vill säga så
mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Det
gäller såväl i planeringen (budget) som i fastställd disponering
(årsredovisning).
Sammantaget innebär detta att om ett överskott från tidigare år ska föras över
till kommande års budget krävs det normalt sett att en del av det ”nya årets”
intäkter i budgeten reserveras för detta ändamål.
3.2

Konkurrensneutralitet

Det finns ett antal områden där verksamhet bedriven i Region Kronobergs regi
konkurrerar med privata leverantörer, t.ex. inom primärvården (Vårdval
Kronoberg). Kravet på konkurrensneutralitet gör att Region Kronoberg inte
kan täcka underskott i sådan egenregi-verksamhet om inte motsvarande
resurstillskott också ges till privata leverantörer.

4 Historisk hantering av över- och underskott

32

Sida 4 av 17

REGION KRONOBERG

4.1

Landstinget Kronoberg

4.1.1

Regelverk

Av Landstinget Kronobergs Ekonomistyrningsprinciper (beslutade av
landstingsdirektören 2009-01-12) framgår;
” I samband med bokslut förs en dialog mellan landstingsdirektören
och respektive driftenhetschef angående uppkommet resultat. Syftet
är att analysera resultatet och definiera driftenhetens strukturella
över- eller underskott. Liknande dialog kan föras mellan
driftenhetschef och verksamhetschef eller motsvarande.
Enheter skall vidkännas/tillgodoräknas effekterna av sitt eget
agerande. Enheter som under verksamhetsåret genererar ett
strukturellt överskott tillåts generera ett underskott närmast följande
verksamhetsår motsvarande överskottets halva storlek. En
förutsättning är att fastställda verksamhets- och kvalitetsmål har
uppnåtts. Överskott kan endast användas för engångsinsatser som
verksamhetsutvecklande projekt eller investeringar. Syftet med dessa
ska motiveras i ovan nämnda dialog.
Underskott är endast acceptabla om de kan mötas av tidigare skapat
strukturellt överskott. Om underskott uppstår ska enheten presentera
en plan för att hantera underskottet inom ett år. Avvikelser från
planen får inte förekomma. Månatlig rapportering sker till närmast
högre chef som beslutar om åtgärder för att hantera den uppkomna
situationen.
Om en driftenhet befarar att underskott kommer att uppstå ska
landstingsdirektören ta ställning till på vilket sätt handlingsfriheten
för driftenheten ska inskränkas.”
I Regionförbundet Södra Småland fanns inget fastställt regelverk kring
hanteringen av över- och underskott.
4.1.2

Erfarenheter

Erfarenheterna från Landstinget Kronoberg synes var att regelverket inte
tillämpades i praktiken, åtminstone inte vad gäller underskott. En viktig orsak
till detta synes vara svårigheter kring att definiera och fastställa driftenheters
strukturella över- eller underskott.

5 Erfarenheter från andra landsting/regioner
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Information om hur andra landsting och regioner hanterar över- och underskott
har inhämtats via nätverket för budgetchefer. Inkomna svar sammanfattas
kortfattat nedan.
5.1

Region Östergötland

Resultatet (över-/underskottet) under året behålls inom enheten i form av eget
kapital. Underskott är endast tillåtna om de kan mötas av tidigare skapat eget
kapital och efter beslut av regionstyrelsen. Om särskilda skäl föreligger kan
regionstyrelsen godkänna underskott trots att produktionsenheten inte har
positivt eget kapital. Genom att produktionsenheterna är balansenheter och
behåller resultatet inom den egna enheten, skapas förutsättningar för ett
långsiktigt ekonomiskt tänkande. Det finns fastställda begränsningar för
storleken på det egna kapitalet. Om en produktionsenhet befarar att få negativt
kapital ska enheten lämna en handlingsplan för hur enhetens ekonomiska
ställning ska återställas till regionstyrelsen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden och
regionala utvecklingsnämnden hanteras specifikt och resultatet behålls normalt
inte inom enheten som eget kapital. Om de befarar att få negativt resultat vid
årets slut får nämnden inte på egen hand fatta ytterligare beslut som innebär
ökade utgifter.
5.2

Region Halland

Enligt föreskrifter i kommunallagen krävs ekonomisk balans i regionernas
budget. Med ekonomisk balans menas att intäkterna täcker samtliga kostnader
så att det egna kapitalet inte minskar.
Styrelser och nämnder ska på motsvarande sätt upprätta sin budget så att
balanskravet uppfylls. Om negativt årsresultat uppkommer ska detta åtgärdas,
om möjligt närmast följande år, men senast under tredje året efter det år då det
negativa resultatet uppkom. Då ska ekonomisk balans åter ha uppnåtts som
också täcker minskningen av eget kapital. Undantag från denna regel kan ske
när styrelse/nämnd medvetet och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett
eget kapital.
Styrelsen/nämnden äger 100 procent ansvar för uppkommet driftresultat.
Självklart kan i exceptionella fall andra regler gälla, exempelvis vid för
styrelsen/nämnden ej påverkbara uppkomna synnerligen
gynnsamma/ogynnsamma situationer.
5.3

Landstinget Västmanland

Genom en resultatregleringsmodell skapas ekonomiska incitament för bättre
resursutnyttjande och följsamhet till gällande regler, eftersom modellen ger
möjlighet att frångå ettårsperspektivet. Modellen kan därigenom bidra till ett
större ansvarstagande för verksamhetens resultat och medverka till ett
effektivare resursutnyttjande samt bidra till god ekonomisk hushållning.
För att fastställa ett resultat behöver hänsyn tas till verksamhetens
måluppfyllelse. Utvärdering bör ske av både prestationernas kvantitet och
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kvalitet samt värderas mot det monetära resultatet. Landstinget Västmanland
har för närvarande inte utvecklade mätmetoder som medger en sådan
utvärdering inom samtliga perspektiv. Mot bakgrund av detta utgår modellen
från de ekonomiska resultaten. En bokslutsdialog ska dock alltid ske innan
nivån på resultatregleringen fastställs.
För att verksamheten ska kunna disponera tidigare överskott krävs att
landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige i budgeten avsätter medel i en
landstingsgemensam buffert.
Resultatregleringsmodellen tillämpas för Västmanlands sjukhus, primärvård
psykiatri och handikappverksamhet, Kollektivtrafiknämnden och Kostnämnden
samt Centrum för klinisk forskning.
För Kollektivtrafiknämnden och Kostnämnden samt Centrum för klinisk
forskning samt landstingsdriven primärvård så stannar 100 procent av över/underskott i verksamheten och i övriga förvaltningar så stannar 30 procent av
över-/underskott i verksamheten.
Disponerande av överskott ska vara möjligt att särskilja från övriga kostnader
och får inte vara kostnadsdrivande. Underskott ska återställas inom två år och
en åtgärdsplan för detta ska upprättas.
5.4

Landstinget i Uppsala län

Genom en resultatregleringsmodell skapas ekonomiska incitament för bättre
resursutnyttjande och följsamhet till gällande regler, eftersom modellen ger
möjlighet att frångå ettårsperspektivet. Modellen kan därigenom bidra till ett
större ansvarstagande för verksamhetens resultat (en verksamhet motsvarar
förvaltning, styrelse eller nämnd) och medverka till ett effektivare
resursutnyttjande samt bidra till att uppnå god ekonomisk hushållning.
Förutom det ekonomiska resultatet så ska verksamheten även utvärderas
utifrån måluppfyllelsen. Utvärderingen bör ske av både prestationens kvantitet
och kvalitet samt värderas mot det ekonomiska resultatet.
Årets resultat (över-/underskottet) behålls slutligen, efter beslut av landstingsfullmäktige, inom verksamheten i form av ett eget kapital. Det egna kapitalet
får maximalt vara plus/minus 3 procent av omsättningen. Om underskottet
överstiger 3 procent avgör landstingsstyrelsen vilka åtgärder som ska vidtas.
Om en verksamhet befarar att få ett negativt eget kapital ska en åtgärdsplan
lämnas in till landstingsstyrelsen.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens resultat och landstingsstyrelsens övergripande
verksamheters resultat behålls inte som eget kapital.

Landstingsstyrelsen beslutar om en verksamhet får disponera ett positivt eget
kapital. För att få utnyttja ett eget kapital så finns krav på att ett antal
förutsättsättningar ska vara uppfyllda såsom att:
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Ianspråktagandet får inte vara kostnadsdrivande, det är alltså tänkt att
användas för engångskostnader
Inför ett beslut om att en verksamhet får utnyttja ett positivt eget
kapital ska hänsyn tas till landstingets totala ekonomi. Utnyttjande av
positiva egna kapital får inte äventyra en ekonomi i balans för
landstinget.
Om landstingsstyrelsen godkänner ett utnyttjande så tas medlen från
Finansförvaltningens oförutsedda medel.

6 Litteratur och andra studier
6.1

Syfte med budget

Planering och ansvarsstyrning kan betraktas som budgetens huvudsyften
(Budget; Jan Greve 2011).
När budgeten används som verktyg för ansvarsstyrning är syftet att få
ansvariga att agera på ett sådant sätt att organisationens överordnade mål nås.
Centrala funktioner för budgeten är då:





Åtagande; Budgetansvarig tillförsäkras visa resurser och befogenheter
och förväntas i utbyte att leverera de prestationer man kommit överens
om i budgeten
Prestationsvärdering; Den budgetansvariges förmåga att nå upp till
budgetmålen blir föremål för utvärdering
Motivation; Viktigt att den budgetansvarige har möjlighet att påverka
budgeten om hen ska känna sig motiverad att försöka uppfylla den.
Kommunikation; Budgeten kan användas av ledningen för att
förmedla och förankra organisationens mål. Budgeten ger också
ledningen möjlighet att samla in information om situationen på olika
enheter i organisationen.

Vid ansvarsstyrning kan budgeten användas som ett redskap för
decentralisering genom att operativa beslut flyttas nedåt i organisationen och
ansvariga utvärderas utifrån hur väl de når uppsatta mål istället för hur väl de
utför sina arbetsuppgifter.
6.2

Vikten av en realistisk budget

En viktig förutsättning för att budgeten ska fungera som styrverktyg är att den
är trovärdig och en sådan kännetecknas av att den ska kunna uppnås och inte
vara orealistisk.
I en kandidatuppsatts (Region Skånes budgetprocess; Lindsjö, Lundgren och
Petkovska, Lunds Universitet vt02) har Region Skånes budgetprocess
studerats. I studien framkommer att regionen hade en fungerande budgetuppföljning genom vilka stora avvikelser rapporterades till ledningsgrupper
och sjukhuschefer som sedan i sin tur förde avvikelserna vidare till berörda
politiker. Trots detta så vidtogs inga åtgärder. I intervjuer med ledande
politiker framkom att de upplevde det som ett problem att det inte utgick några
egentliga bestraffningar (ansvarsutkrävande) då budgetavvikelser uppstod.
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I sin analys konstaterar författarna att det i Region Skåne vid den här
tidpunkten fanns trovärdighetsproblem som grundade sig i att ledningen hade
antagit en redan från början underfinansierad budget. Är budgeten orealistisk
så är det ingen som vill ta ansvar för den och därmed mister den sin roll som
styrmedel.
I sin analys konstaterar författarna vidare att budgetuppföljningen blir utan
verkan om man inte utkräver ansvar eller vidtar åtgärder när avvikelser
upptäcks. Incitament för att ta ansvar för budgeten bör stärkas genom såväl
belöningar som bestraffningar. En förutsättning för detta är att ledande
tjänstemän har möjlighet att påverka budgeten. Det är svårt att känna ansvar
för något man inte kan ställa sig bakom. Politikerna bestraffas alternativt
belönas (åtminstone teoretiskt) i samband med de allmänna valen vart fjärde år.
Vikten av en realistisk budget lyfts också fram i en kandidatuppsats om
ekonomistyrningen på Lunds Universitetssjukhus (Jonasson, Jönsson och
Möller; Lunds Universitet 2008) där det framkommer att det finns risk för
uppgivenhet om det upplevs som att budget är omöjlig att hålla. T.ex. uppger
en verksamhetschef att ”… om man år efter år har en bristande
överensstämmelse mellan tilldelning och uppdraget förlorar man respekten för
budget… man skulle ha större respekt för den om det var en ´riktig budget`…”
Även Jan Greve (Budget; Jan Greve 2011) lyfter fram vikten av att budgeten är
realistisk om den ska kunna läggas till grund för prestationsvärdering.
6.3

”Påverkansbart resultat”

En grundläggande princip är att ansvar bara bör utkrävas när den ansvarige kan
påverka utfallet. Principen är lätt att formulera men kan vara svår att tillämpa i
praktiken. (Budget; Jan Greve 2011). Att kunna påverka är sällan en fråga om
antingen eller utan det handlar i de flesta fall snarare om i vilken grad den
ansvarige kan påverka. Det är sannolikt bara i sällsynta fall som den ansvarig
har fullständig kontroll men det innebär inte att denne helt saknar inflytande i
alla andra situationer. Förutsättningarna för chefen att påverka utfallet inom
dennes ansvarsområde är till stor del beroende av hur man delegerat
beslutsrätten.
6.4

Behov av kompletterande mål

SKL har i en rapport ”Mål och resultat, att utveckla mål- och resultatstyrning”
(SKL; Lars Strid 2014) redogjort för utvecklingen av resultat och målstyrning i
kommuner och landsting. Man utgår från frågan – vad är resultat? – och
konstaterar att de flesta då tänker på på pengar och det finansiella resultatet.
Något som för privata företag, med ekonomisk målsättning, i regel fångar
centrala delar av hur väl organisationen skött sig. I kommuner och landsting
gäller inte detta utan här handlar det finansiella resultatet för hälso- och
sjukvården och andra verksamheter vanligen om skillnaden mellan budgeterad
kostnadsram och faktiskt utfall. Detta resultat säger alltså inget om hur
pengarna använts eller hur väl man lyckats utföra det välfärdsuppdrag man är
satt att sköta.
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I landsting och kommuner är det intressantare att tala om resultat i termer av
vad man lyckats åstadkomma för medborgarna. Resultat handlar här om i
vilken utsträckning man lyckas leverera service till sina medborgare som möter
de behov som medborgarna har till lägsta möjliga kostnad. Detta ställer krav på
kompletterande mål utöver de finansiella.

7 Analys av förutsättningar för och effekter av ett
införande av ett system där enheter inom Region
Kronoberg får föra med sig över- och underskott.
Hur förutsättningarna ser ut för att inom Region Kronoberg införa ett system
där enheter får föra med sig över- och underskott och vad effekterna skulle bli
av införandet av ett sådant system belyses nedan. Analysen görs utifrån ett
antal centrala perspektiv som framkommit vid faktainsamlingen och
omvärldsanalysen ovan.
7.1

Möjlighet till resultatutjämning över tid

Omvärldsanalysen visar på att ett antal regioner/landsting har infört ett system
där underliggande enheter, inom vissa begränsningar, får föra med sig överoch underskott till efterföljande år som en form av eget kapital. Motivet till
detta synes främst vara att det anses ge bättre förutsättningar för ett långsiktigt
ekonomiskt ansvarstagande.
Övergripande nivå
Inledningsvis kan det konstateras att för Region Kronoberg som helhet skulle
införandet av ett motsvarande system inte leda till några förbättrade
möjligheter till resultatutjämning mellan åren. Kommunallagens budgetkrav på
att intäkterna alltid ska överstiga kostnaderna innebär att det i praktiken saknas
möjlighet för regionen att använda ett tidigare års överskott till driftkostnader
senare år (om man bortser från möjligheten att vid ett negativt balanskravsresultat utnyttja tidigare avsättning till resultatutjämningsreserv).
Om enheter tillåts att utnyttja tidigare års överskott för att täcka upp underskott
så innebär det att det i budgetprocessen på övergripande nivå måste ske en
avstämning av om andra enheters budgeterade överskott täcker upp
budgeterade underskott. Om så inte är fallet måste medel reserveras i budgeten
för att regionen som helhet ska uppfylla kommunallagens krav på att intäkterna
ska överstiga kostnaderna
En annan fråga att ta ställning till, om det införs en möjlighet för enheter att
föra med sig tidigare års resultat, är hur överskott i underliggande enheter till
en organisatorisk enhet som totalt sett går med underskott ska hanteras. Är det
rimligt att underliggande enheter som går med överskott då får bära med sig
sitt överskott? Utifrån grundläggande syften med utkrävande av budgetansvar
såsom att det ska utgöra incitament för kostnadsmedvetenhet och
effektiviseringar så bör svaret vara ja. Å andra sidan kan det framstå som
rimligt att underliggande nivåer bidrar till det gemensamma ”resultatet” i
organisationen genom att överskott slussas vidare uppåt i organisationen. Att
överskott slussas uppåt framstår också som logiskt utifrån ett ansvars- och
befogenhetsperspektiv. Inom Region Kronoberg har överordnad nivå
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behörighet att fatta beslut så länge det ryms inom denna nivås totala budget.
Exempelvis har överordnad nivå mandat att fatta beslut om att en
underliggande enhets underskott ska finansieras med en annan underliggande
enhets överskott.
Underliggande enheter
Omvärldsanalysen visar alltså på att ett antal regioner/landsting har infört ett
system där underliggande enheter får föra med sig över- och underskott till
efterföljande år som en form av eget kapital. Motivet till detta uppges främst
vara att det anses ge bättre förutsättningar för ett långsiktigt ekonomiskt
ansvarstagande. Det framstår som sannolikt att vetskapen om att enheten får
föra med sig över- och underskott till efterföljande år borde fungera som ett
incitament för ett mer långsiktigt ansvarstagande inom Region Kronoberg
också.
Behov av kompletterande regler
I sammanhanget måste övervägas om det vid införandet av ett system som det
ovan beskrivna finns behov av kompletterande regler för hur och inom vilken
tidsram som över- respektive underskott ska användas respektive återställas.
Vad gäller överskott kan det finnas behov av regler för hur överskottet får
användas med syfte att förhindra att överskott används till utgifter som på sikt
kommer kräva utökade ramar. I Landstinget Kronobergs ekonomistyrningsprinciper fanns ett sådant regelverk som angav att ”….. Överskott kan endast
användas för engångsinsatser som verksamhetsutvecklande projekt eller
investeringar.” I teorin borde det dock inte behövas några kompletterande
regler för att förhindra att en enhet binder upp sig i för höga framtida
kostnader. Detta borde införandet av ett system av det nu aktuella slaget i sig
förhindra. För underskott kan det finnas behov av kompletterande regler om
när ett underskott måste vara återställt. Detta bl.a. utifrån att det för
organisationen som helhet finns lagstadgade krav på att ett negativt
balanskravsresultat ska regleras under de närmast följande tre åren.
Ökad administration
Ett införande av ett system där underliggande enheter får föra med sig överoch underskott till efterföljande år som en form av eget kapital kommer att
ställa ökade krav på redovisning och uppföljning. Bl.a. för att upprätta
balansredovisningar för respektive enhet och för sammanställning och
avstämning av att regionen som helhet lever upp till kraven på god ekonomisk
hushållning.

7.2

Ekonomisk hushållning

Ett problem med budgetstyrning som bl.a. lyfts fram av SKL i rapporten
”Utveckling av ersättningssystem inom hälso- och sjukvård” (Jacobson och
Lindvall 2008) är att det inte ger några tydliga incitament för att dra ned på
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kostnaderna utan tvärtom kan det straffa sig för en enhet att gå med överskott
ett år genom minskade anslag i framtiden. Utifrån detta perspektiv får det anses
sannolikt att en möjlighet att föra med sig hela eller delar av ett överskott borde
fungera som ett incitament för såväl kostnadsmedvetenhet som
effektiviseringar. En effekt som också kan förstärkas genom att minska den
direkta kopplingen till föregående års utgifter och mer fokusera på bedömda
framtida behov vid fastställandet av budgetramarna.
7.3

Styrnings effekter

Hur uppföljningen är utformad blir väldigt styrande i en organisation och det är
viktigt att ha i åtanke att den även kan utgöra incitament för icke önskvärda
beteenden.
Eftersträvansvärt resultat
Ett eventuellt införande av ett system som innebär att enheter får bära med sig
hela eller delar av tidigare års resultat innebär i praktiken ett införande av ett
belönings- och bestraffningssystem. Om det ska göras är det viktigt att det styr
rätt så att det som belönas är något eftersträvansvärt och omvänt att det som
bestraffas är något som inte är önskvärt.
Det är viktigt med god budgetdisciplin som innebär att de olika
verksamheterna inom Region Kronoberg håller sina respektive budgetar och
därigenom bidrar till att såväl regionens finansiella mål som dess
verksamhetsmässiga mål uppfylls. Det är alltså eftersträvansvärt att undvika
budgetunderskott och följaktligen bör det finnas incitament för att
budgetunderskott inte ska uppstå. Är det lika självklart att budgetöverskott
också är något eftersträvansvärt? Utifrån perspektivet att verksamheten ska
bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt så bör svaret vara ja. Men om man
istället tittar på frågan utifrån perspektivet att efterfrågan på de olika tjänster
som regionen tillhandahåller i de allra flesta fall överstiger den servicenivå
som regionen förmår tillhandahålla så är svaret inte lika givet. Ett
budgetöverskott innebär i och för sig att finansieringen av framtida
investeringar underlättas men samtidigt också att invånarna inte erhållit tjänster
till ett så stort värde under året som fullmäktige beslutat. Att detta skulle vara
eftersträvansvärt och något som ska premieras framstår inte som lika självklart.
Detta särskilt om det finns verksamhetsområden där regionen inte förmår nå
upp till beslutade verksamhetsmål t.ex. avseende servicenivåer.
På övergripande nivå följer Region Kronoberg upp fyra perspektiv i sina
styrkort. I sammanhanget bör man reflektera över balansen mellan dessa om
man kopplar ett tydligt belönings- och bestraffningssystem till
ekonomiperspektivet.
Helhetsperspektiv
En grundläggande ekonomistyrningsprincip inom Region Kronoberg är att ha
ett helhetsperspektiv dvs. att alltid se till hela Region Kronobergs bästa. Det
bör tas i beaktande att införandet av en resultatregleringsmodell där
underliggande enheter får föra med sig över- och underskott kan leda till
suboptimering i form av att den egna enhetens bästa sätts framför regionens
bästa.
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7.4

Ansvarsstyrning

Ett viktigt syfte med budgeten som Greve (Budget; Jan Greve 2011) lyfter
fram är att budgeten är ett verktyg för att få ansvarig att agera på ett sådant sätt
att organisationens övergripande mål nås (ansvarsstyrning). Budgeten är ett
åtagande där budgetansvarig tillförsäkras vissa resurser och i utbyte förväntas
leverera de prestationer man kommit överens om. Utfallet i förhållande till
budgeten läggs sedan till grund för utvärdering av den budgetansvariges
prestation.
En grundläggande princip inom ekonomistyrning är att ansvar och
befogenheter ska följas åt. Detta ger att i en decentraliserad organisation som
Region Kronoberg, där varje chef på respektive nivå har mandat att ta beslut
om kostnader inom sin budget, bör målet vara att man också ska utkräva ansvar
på respektive nivå. Detta mål fanns också inskrivet i tidigare Landstinget
Kronobergs ekonomistyrningsprinciper där det uttrycktes som att ” Enheter
skall vidkännas/tillgodoräknas effekterna av sitt eget agerande.“ Frågan
berörs också i kandidatuppsatsen om Region Skånes budgetprocess (Lindsjö,
Lundgren och Petkovska, Lunds Universitet vt02). Där konstaterar författarna i
sin analys att budgetuppföljningen blir utan verkan om man inte utkräver
ansvar eller vidtar åtgärder när avvikelser upptäcks.
Ett sätt att utkräva ansvar för budgetavvikelser vore att låta enheter inom
Region Kronoberg föra med sig över och underskott som en form av eget
kapital. Ett sådant system skulle kunna fungera som en motivationsfaktor för
alla medarbetare och därigenom utgöra ett incitament för kostnadsmedvetenhet
och effektiviseringar.
Det primära i Greves resonemang och analysen av Region Skånes
budgetprocess är dock utkrävandet av chefsansvar.
Region Kronoberg tillämpar en decentraliserad ekonomistyrning vilket
kännetecknas av stor frihet men också stort ansvar för verksamhetschefer på
olika nivåer. I chefsansvaret ligger bl.a:


att för sin enhet årligen upprätta en budget och verksamhetsplan i
enlighet med beslutad inriktning,



att löpande följa upp verksamheten utifrån respektive enhets behov och
månatligen rapportera hur verksamheten utvecklas enligt fastställd
rapporteringsordning,



att löpande jobba med effektiviseringar för att säkerställa att
verksamheten bedrivs kostnadseffektivt,



att ha ett helhetsperspektiv dvs. alltid se till hela Region Kronobergs
bästa och



att säkerställa en god intern kontroll genom att kontinuerligt göra
riskbedömningar och tillse att de väsentliga risker som identifieras
analyseras och åtgärdas.

I chefsansvaret ligger att tillse att verksamheten håller sig inom de ekonomiska
ramar som tilldelats i budgeten. Uppföljning av detta ska ske löpande och finns
anledning att befara att verksamheten kommer att överskrida sin ekonomiska
ram har ansvarig chef inte längre mandat att fatta beslut som innebär ökade
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utgifter. Ansvarige chef ska snarast lyfta frågan till närmast överordnad chef.
Överordnad chef ansvarar för att ett åtgärdsprogram tas fram och beslutas inom
tre månader från det att ett befarat budgetöverskridande uppmärksammats.
Det bör övervägas om det inte i Region Kronoberg finns anledning att
tydliggöra chefsansvaret för budgeten. Härmed avses att

7.5



klarlägga att budgeten är ett åtagande där budgetansvarig tillförsäkras
vissa resurser och i utbyte förväntas leverera de prestationer man
kommit överens om,



lägga utfallet i förhållande till budgeten till grund för utvärdering av
den budgetansvariges prestation



klarlägga att om det finns anledning att befara att verksamheten
kommer att överskrida sin ekonomiska ram så har ansvarig chef inte
längre mandat att fatta beslut som innebär ökade utgifter utan denne
ska snarast lyfta frågan till närmast överordnad chef. Överordnad chef
ansvarar för att ett åtgärdsprogram tas fram och beslutas inom tre
månader från det att ett befarat budgetöverskridande uppmärksammats.

Förutsättningar för utkrävande av budgetansvar

Realistisk budget
En viktig förutsättning för att budgeten ska fungera som styrmedel är att den
uppfattas som trovärdig. I teorin är sätts den ideala budgeten på en nivå som är
utmanande, men likväl uppnåbar. Är inte budgeten realistisk så är det ingen
som vill ta ansvar för den och den budgetansvarige tappar motivationen att ens
försöka uppnå den. Dessa slutsatser bekräftas av fallstudier som gjorts på
Region Skåne och på Universitetssjukhuset i Lund som redovisats ovan.
Om någon enhet har lättare för att nå budget så kommer detta att uppfattas som
orättvist av övriga organisationen vilket kan leda till oönskade effekter såsom
att budgeten och/eller ledningen som beslutat om budgeten ifrågasätts. Det
skulle också kunna tänkas leda till spänningar mellan olika organisatoriska
enheter.
Påverkansbart resultat
Enligt grundläggande ekonomistyrningsprinciper så ska befogenheter och
ekonomiskt ansvar utformas så att de motsvarar varandra. Utifrån detta följer
att ekonomiskt ansvar inte ska utkrävas för sådant som man inte kan påverka.
Innan resultatet enligt årsbokslutet kan jämföras med budgeten och läggas till
grund för belöning eller utkrävande av ansvar så måste resultatet rensas från
effekter av sådant som man inte kunnat påverka på aktuell organisatorisk nivå.
Det kan vara förenat med betydande svårigheter såväl att klarlägga vad som är
att anse som inte påverkansbara faktorer som att klarlägga effekterna av dem.
I Landstinget Kronoberg fanns ett regelverk kring hantering av över- och
underskott och erfarenheterna därifrån är att regelverket inte tillämpades i
praktiken, åtminstone inte vad gäller underskott, bl.a. just till följd av
svårigheter kring att fastställa påverkansbart resultat. Det har inte framkommit
att det vidtagits några direkta åtgärder för att klarlägga vad som är ett

42

Sida 14 av 17

REGION KRONOBERG

påverkansbart resultat varför det får anses sannolikt att detta problem kvarstår
inom Region Kronoberg.
Det kan också finnas risk för en påverkan redan i budgetprocessen i form av att
uppföljning mot ”påverkansbart resultat” kan ge incitament till att budgetera
med mindre marginaler på områden som man inte kommer att kunna utkrävas
ansvar för.
Behov av kompletterande mål
En förutsättning för att en enhet ska kunna belönas genom att få tillgodoräkna
sig hela eller delar av ett överskott kommande år måste vara att den uppfyllt
ställda mål vad gäller kvantitet och kvalitet på verksamheten. Att en enhet
genererar överskott genom att inte leverera överenskommen kvantitet eller
genom att ge avkall på uppställda kvalitetskrav kan givetvis inte vara något
som ska premieras.
En förutsättning för budgetansvar kopplat till över- och underskott är därför att
det finns fastställda (mätbara-)mål vad gäller kvantitet och kvalitet. Vilket,
åtminstone vad gäller det senare, sannolikt inte alltid är så lätt att fastställa.
7.6

Konkurrensneutralitet

Införandet av ett system där underliggande enheter får föra med sig över- och
underskott till efterföljande år som en form av eget kapital skulle underlätta för
Region Kronoberg att på ett transparent sätt visa att konkurrensutsatta
verksamheter som bedrivs i egen regi inte gynnas genom att eventuella
underskott täcks centralt av Region Kronoberg.
Behovet av att på ett transparent sätt visa att Region Kronoberg inte gynnar
konkurrensutsatt verksamhet som drivs i egen regi kan även tillgodoses på
andra sätt. Exempelvis genom att resultatet för intäktsfinansierade enheter
särredovisas i årsredovisningen. Om en enhets ackumulerade resultat för en
längre period, förslagsvis fem år, är positivt får kravet på konkurrensneutralitet
anses uppfyllt utifrån det aktuella perspektivet.

8 Förslag för hur över- och underskott fortsättningsvis
ska hanteras inom Region Kronoberg.
Förslag
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Utifrån vad som framkommit i analysen av förutsättningarna för och effekterna
av ett införande av ett system där enheter får föra med sig över- och underskott
föreslås att:


Region Kronoberg i nuläget inte inför ett system där enheter får
föra med sig över- och underskott



chefsansvaret för budgeten tydliggörs genom att:
-

klarlägga att budgeten är ett åtagande där budgetansvarig
tillförsäkras vissa resurser och i utbyte förväntas leverera de
prestationer man kommit överens om,

-

lägga utfallet i förhållande till budgeten till grund för
utvärdering av den budgetansvariges prestation,

-

klarlägga att om det finns anledning att befara att verksamheten
kommer att överskrida sin ekonomiska ram så har ansvarig chef
inte längre mandat att fatta beslut som innebär ökade utgifter
utan denne ska snarast lyfta frågan till närmast överordnad chef.
Överordnad chef ansvarar för att ett åtgärdsprogram tas fram
och beslutas inom tre månader från det att ett befarat
budgetöverskridande uppmärksammats.

Motivering
För Region Kronoberg som helhet skulle införandet av ett system där
underliggande enheter får föra med sig över- och underskott i form av ett eget
kapital inte leda till några förbättrade möjligheter till resultatutjämning mellan
åren. Det skulle istället ge oönskade effekter i form av oklarheter utifrån
ansvars- och befogenhetsperspektiv då överordnad nivå har mandat att fatta
beslut om att en underliggande enhets underskott ska finansieras med en annan
underliggande enhets överskott. Införandet av ett system där underliggande
enheter får föra med sig över- och underskott riskerar också att leda till
oönskade incitament på viljan att sätta regionens bästa framför den egna
enhetens bästa.
Ett införande av ett system som innebär att enheter får bära med sig hela eller
delar av tidigare års resultat innebär i praktiken ett införande av ett belöningsoch bestraffningssystem. Om det ska göras är det viktigt att det styr rätt så att
det som belönas är något eftersträvansvärt och omvänt att det som bestraffas är
något som inte är önskvärt. Analysen pekar på att budgetunderskott i och för
sig är något som inte är önskvärt men att det inte alls är lika klart att
budgetöverskott är något eftersträvansvärt.
Region Kronoberg följer upp fyra perspektiv i sina styrkort. Det finns en risk
för att balansen dem i mellan rubbas om man kopplar ett tydligt belönings- och
bestraffningssystem till ekonomiperspektivet.
Av analysen ovan framgår att införandet av en resultatregleringsmodell av det
aktuella slaget kan ge bättre förutsättningar för enheter att ta ett långsiktigt
ekonomiskt ansvarstagande. Det skulle också kunna fungera som ett incitament
för kostnadsmedvetenhet och effektiviseringar. Detta förutsätter dock att
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budgeten uppfattas som realistisk och att det finns analysverktyg för att
fastställa ett påverkansbart resultat och detta utifrån samtliga perspektiv, inte
bara det ekonomiska.
Mot bakgrund av detta föreslås, vid en samlad bedömning, att Region
Kronoberg i nuläget inte inför ett system där enheter får föra med sig över- och
underskott.
Inom såväl litteraturen som i studier av andra liknande organisationer så har
vikten av utkrävande av budgetansvar betonats. En grundläggande princip
inom ekonomistyrning är att ansvar och befogenheter ska följas åt. Detta ger
att i en decentraliserad organisation som Region Kronoberg, där varje chef på
respektive nivå har mandat att ta beslut om kostnader inom sin budget, bör
målet vara att man också ska utkräva ansvar på respektive nivå.
Det bör övervägas om det inte i Region Kronoberg finns anledning att
tydliggöra chefsansvaret för budgeten. Förutom förbättrad budgetdisciplin
borde detta också kunna fungera som ett incitament till en förbättrad budgetoch uppföljningsprocess som på sikt leder till att de brister som i dag noterats i
förutsättningarna för utkrävande av budgetansvar åtgärdas.
Det bör i sammanhanget också övervägas om det finns behov av
kompletterande incitament i form av målrelaterad ersättning för att styra
önskvärt beteende vad gäller kostnadsmedvetenhet och genomförande av
effektiviseringar som får långsiktiga effekter.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

§ 117. Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 17RK714

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera 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.
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
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera 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
Regionstyrelsen, april 2017

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK714
Handläggare: Simon Johannisson,
Datum: 2017-03-27

Regionstyrelsen

Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att 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.
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.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Region Direktör

Underlag - Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
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2017-03-27
Region Kronoberg
Ekonomi Stab
Simon Johannisson

Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Bakgrund
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på medlemmarnas
uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla landsting 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 stycken
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. Förslaget är att investeringen i flygplanen finansieras genom lån från
medlemmarna efter andelstalet i KSA enligt nedan. Landsting och regioner förutsätts i
enlighet med egna beslutsordningar fatta beslut om den föreslagna finansieringen.
Andelstal i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Stockholm läns landsting
Region Gotland
Region Östergötland
Region Jönköping
Region Kronoberg
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Uppsala
Landstinget Sörmland
Region Örebro
Landstinget i Västmanland
Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg
Landstinget Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting
Region Skåne
Landstinget Blekinge
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Värmland
Summa

Maximalt lånebelopp

22,6
0,6
4,5
3,5
1,9
2,4
3,6
2,9
2,9
2,7
2,9
2,9
2,5
1,3
2,7
2,6
13,2
1,6
3,2
16,7
2,8

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

135 600 000
3 600 000
27 000 000
21 000 000
11 400 000
14 400 000
21 600 000
17 400 000
17 400 000
16 200 000
17 400 000
17 400 000
15 000 000
7 800 000
16 200 000
15 600 000
79 200 000
9 600 000
19 200 000
100 200 000
16 800 000

100,0

%

600 000 000
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Prismodell
Kapitalkostnaden, det vill säga ränta och avskrivning, är en del av priset per flygtimme.
Fördelen med denna modell är att kapitalkostnaden fördelas efter nyttjande av KSA:s
tjänster. Detta ger en modell som också hanterar förändringar av medlemmarnas nyttjande
av ambulansflyget över tid.
Eventuell vinst eller förlust i samband med avyttring av flygplan belastar KSA:s resultat och
ingår därmed i underlaget för fördelning av kostnader per flygtimme.
Betalningsplan
Vid avtalstecknandet ska en del av avtalssumman för alla sex flygplanen erläggas. Därefter
sker betalning allt eftersom flygplanen byggs och levereras. Leveranserna förväntas vara
slutförda inom högst 36 månader efter avtalstecknande.
Lån
Kortfristig finansiering-Kreditiv

Kreditivränta utgår under den tid flygplanen succesivt levereras, cirka 36 månader. Ränta
utgår under denna tid med stibor 90 dagar plus en marginal på 0,5 procent. Kreditivräntan
skall dock lägst vara noll procent. Ränta erläggs kalenderårsvis i efterskott, första gången 30
december 2017.
Långfristig finansiering-Lån med femårig bindningstid

Det totala lånebeloppet fastställs och lån för respektive landsting/region läggas upp när
samtliga flygplan är levererade och godkända. Lånens samlade värde ska motsvara den
totala investeringen i flygplanen. Lånen ska löpa under flygplanens ekonomiska livslängd
vilken bedöms till 20 år efter godkänd leverans av samtliga flygplan. En viss skillnad
uppkommer då flygplanen bedöms levereras succesivt under en period om cirka två år.
Skillnaden i löptid mellan den ekonomiska livslängden och lånens löptid till följd av detta
bedöms vara liten och utan ekonomiskbetydelse.
Lånen löper med ränta. Räntan binds i fem år och beräknas som femårig swap ränta plus
en marginal på 0,5 procent. Räntan skall dock lägst vara noll procent. För följande
femårsperioder fastställs räntan till fem årig swapränta plus en för varje femårsperiod ny
omförhandlad marginal. Om dagen för räntesättning infaller på en helg skall räntesättning
ske på nästkommande bankdag. Räntan erläggs kalenderårsvis i efterskott.
Avlyft av lån

KSA meddelar medlemmarna den beräknande totala lånesumman när upphandlingen är
klar. Då meddelas också en plan för vilka belopp ägarna ska låna ut till KSA och vid vilka
tidpunkter.
Amortering

Amortering av lånen sker i samma takt och med ett belopp som motsvarar flygplanens
genomsnittliga årliga avskrivningar under 20 år. Om något eller några flygplan avyttras
innan lånen är slutamorterade ska motsvarande belopp som dess återstående avskrivning
uppgår till återbetalas som en extra amortering till medlemmarna.
Lånen amorteras kalenderårsvis i efterskott samtidigt som räntebetalning sker, första
gången den 30 december det år som slutleverans av samtliga flygplan skett, det vill säga
enligt plan tidigast 2020.
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Dokumentation

KSA upprättar reverser där alla villkor för lånen från respektive landsting/region finns
beskrivna dels i samband med första avlyft på lånen (kortfristig finansiering) dels i samband
med att det totala lånebeloppet fastställs (långfristig finansiering).
Underlag för beräknad räntekostnad samt amortering per landsting/region tas fram av
KSA och tillställs respektive långivare senast den 30 november respektive år.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

§ 118. Årsredovisning och revisionsberättelse Markaryds
samordningsförbund 2016 15RK1825

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Markaryds
Samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 och under 2016 tillkom
Ljungby och Älmhults kommun i förbundet.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds, Ljungby
och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående
myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra
förmågan till egenförsörjning. Unga personer upp till 30 år med funktionsnedsättning är
prioriterade.
Markaryds Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2016. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Markaryds
Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i
Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig ordförande Anna Fransson (S), Lennart Värmby (V), ersättaren
Olof Björkmarker (S) och tf. kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Expedieras till
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

Regionstyrelsen, april 2017



Beslutsunderlag
Markaryds samordningsförbunds Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse 2016

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1825
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2017-03-15

Regionstyrelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse Markaryds
samordningsförbund 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults
kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i
Markaryds Samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 och under
2016 tillkom Ljungby och Älmhults kommun i förbundet.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds,
Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående
myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra
förmågan till egenförsörjning. Unga personer upp till 30 år med
funktionsnedsättning är prioriterade.
Markaryds Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2016. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Markaryds Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att
ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

Anna Fransson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1825
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2017-03-15

Bilaga:

Årsredovisning 2016 Markaryds samordningsförbund
Revisionsberättelse 2016 Markaryds samordningsförbund
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

§ 119. Årsredovisning och revisionsberättelse Värends samordningsförbund
2016 16RK37

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Värends Samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Växjö kommun, Alvesta kommun, Tingsryds
kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Värends
Samordningsförbund. Värends Samordningsförbund bildades 2015 genom en
sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund. Sedan den 1 juli 2016 är
även Tingsryds kommun medlemmar.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga
vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen
försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Värends Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2016. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Värends
Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit
tillräcklig. Revisorerna noterar ett stort överskott från 2016 beroende på vakanser, vilket
bör beaktas i budget och planering av verksamhet inför kommande år. Revisorerna
tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
Årsberättelsen 2016 beslutad av deras styrelse 16 mars.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Värends Samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Expedieras till
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

Regionstyrelsen, april 2017
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK37
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2017-03-22

Regionstyrelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse Värends
samordningsförbund 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Värends Samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Växjö kommun, Alvesta kommun,
Tingsryds kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex
huvudmän i Värends Samordningsförbund. Värends Samordningsförbund
bildades 2015 genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö
samordningsförbund. Sedan den 1 juli 2016 är även Tingsryds kommun
medlemmar.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga
vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen
försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Värends Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2016. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Värends Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har
varit tillräcklig. Revisorerna noterar ett stort överskott från 2016 beroende på
vakanser, vilket bör beaktas i budget och planering av verksamhet inför
kommande år. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Årsberättelsen 2016 beslutad av deras styrelse 16 mars.

Anna Fransson

Martin Myrskog
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK37
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2017-03-22

Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Regiondirektör

Årsredovisning 2016 Värends samordningsförbund
Revisionsberättelse 2016 Värends samordningsförbund
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

§ 121. Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning 16RK2403

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av medicinsk
utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars 2017.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en policy
för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre använder så att
utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till användning i
hjälpbehövande länder.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V) samt ersättarna Yngve Filipsson (L) och
Olof Björkmarker (S).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av medicinsk
utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, april 2017



Beslutsunderlag
Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning
§4 RSAU Tidssättning av motion - Policy för återanvändning av utrustning

Paragrafen är justerad

111

112

Svar på motion
Diarienr: 16RK2403K403
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-03-23

Regionfullmäktige

Svar på motion – Ta fram en policy för återanvändning av
utrustning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av
medicinsk utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars
2017.

Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en
policy för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre
använder så att utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till
användning i hjälpbehövande länder.
Bakgrund
Regionstyrelsen beslöt § 58/17 att fastställa riktlinje för bortskänkande av
medicinskteknisk utrustning och andra föremål inom Region Kronoberg.
Bortskänkande av utrustning ligger inte inom ramen för den kommunala
kompetensen, men i de situationer där det dock skulle kosta Region Kronoberg
mer att hantera försäljning eller skrotning av utrustningen öppnas möjligheter att
istället låta utrangerad utrustning gå vidare i syfte att göra nytta.
Riktlinjen omfattar inte konst, möbler av ett betydande värde och ambulanser,
vilket är föremål som Region Kronoberg ej skänker bort. Generellt gäller att allt
som Region Kronoberg har för avsikt att skänka bort ska vara övertaligt och ha
ett mycket lågt värde eller inget värde alls för Region Kronoberg. Region
Kronoberg kan skänka föremål och medicinteknisk utrustning till
välgörenhetsorganisationer som är medlemmar i Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd (FRII) och har ett ändamål som inte är förtroendeskadligt för
Region Kronoberg.
Region Kronoberg kan dessutom skänka medicinskteknisk utrustning till sjukhus
och organisationer som Region Kronoberg har ett etablerat utbyte med. När
övertalighet uppstår och bortskänkande ska ske ska man skänka till lämpliga
sjukhus eller organisationer som uppfyller villkoren i riktlinjen och som visar
intresse av de aktuella föremålen.
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2403K403
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-03-23

Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
I motionen används bortskänkande av ambulanser som ett exempel på utrustning
som kan skänkas. Skälet till att ambulanser inte omfattas i den fastställda riktlinjen
är att de utgör ett stort värde vid utrangering. Medelvärdet för en ambulans, som
är tömd på all utrustning, vid utrangering är ca 60 000 kr – 80 000 kr. Medel som
erhålls vid en utrangering är värdefulla för Region Kronoberg vid
köp/upphandling av nya ambulanser, samtidigt som det finns ett ansvar att hålla
en budget i balans i verksamheten. När det gäller övrig medicinsk utrustning så
finns ofta ett mycket litet eller ringa värde när dessa utrangeras och därmed kan
de bortskänkas.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning – Yngve
Filipsson (L)
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

§ 122. Remissyttrande – Samråd angående förslag till ny översiktsplan för
Lessebo kommun 17RK188

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Lessebo
kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på att fokusområden, delmål och strategier i Lessebo
kommuns förslag till översiktsplan i stor utsträckning överensstämmer med regionala
mål och styrdokument.
Region Kronoberg vill dock framföra synpunkter angående arbetsprocess, ekologisk och
social hållbarhet, mellankommunala intressen, trafik, besöksnäring och digitalisering.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V) och tf.
kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Lessebo
kommun.
Expedieras till
Regionstyrelsen, april 2017

Paragrafen är justerad
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK188
Handläggare: Sara Nodmar,
Datum: 2017-03-06

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Samråd angående förslag till ny
översiktsplan för Lessebo kommun

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

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på att fokusområden, delmål och strategier i
Lessebo kommuns förslag till översiktsplan i stor utsträckning överensstämmer
med regionala mål och styrdokument.
Region Kronoberg vill dock framföra synpunkter angående arbetsprocess,
ekologisk och social hållbarhet, mellankommunala intressen, trafik, besöksnäring
och digitalisering.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Översiktsplan för Lessebo kommun
Remissyttrande över samråd angående ny översiktsplan för Lessebo
kommun.

Sida 1 av 1

117

Remissyttrande
Diarienr: 17RK188
Handläggare: Sara Nodmar,
Datum: 2017-03-06

Lessebo kommun
Box 13
360 50 Lessebo
plan-miljo@lessebo.se

Remissyttrande – Samråd angående förslag till ny
översiktsplan för Lessebo kommun

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på att fokusområden, delmål och strategier i
Lessebo kommuns förslag till översiktsplan i stor utsträckning överensstämmer
med regionala mål och styrdokument.
Synpunkter
Region Kronoberg är positiv till den medborgardialog som ägt rum i samband med
framtagandet av den nya översiktsplanen och hur kommunen låtit resultatet av
datainsamlingen återspeglas i de fokusområden som planen lyfter fram. Att
systematiskt involvera människor i samhällets förändringsarbete är en
framgångsfaktor för att utveckla miljöer där människor känner sig välkomna.
Ekologisk och social hållbarhet

Region Kronoberg välkomnar att ett flertal delmål och strategier under de olika
fokusområdena i översiktsplanen skapar förutsättningar för ett ekologiskt och
socialt hållbart samhälle. Detta stämmer väl överens med målen i den regionala
utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025.
Region Kronoberg ser positivt på att förslaget till översiktsplan innehåller flera
förslag som främjar hållbara transporter både inom och utanför kommunen.
Förutsättningar för hållbara transporter har stor betydelse för att skapa ett
ekologiskt hållbart samhälle. Exempelvis att gynna och utveckla kollektivtrafiken,
minska fossila utsläpp, satsa på laddstationer för elfordon samt att skapa
möjligheter till att välja bort bilen till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång.
Region Kronoberg hade gärna sett att översiktsplanen i högre grad berörde sociala
frågor som barn- och ungdomsperspektiv, jämlikhet, jämställdhet och integration.
Det handlar om att säkerställa att de investeringar som sker i den fysiska miljön är
jämlikt fördelad mellan grupper i samhället och geografiska områden. Att kvinnor
och män till exempel har lika tillgång till de offentliga rummen, eller att barns
perspektiv beaktas i samhällsbyggnadsprocessen.
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK188
Handläggare: Sara Nodmar,
Datum: 2017-03-06

Mellankommunala intressen

Fokusområden i planförslaget harmoniserar i flera fall med regionala styrdokument
vilket är positivt. Gemensamma viljeriktningar hos kommun och region ökar
handlingskraften och underlättar ett genomförande. Mål som exempelvis
omnämns i planförslaget gällande utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik, samt
god bebyggd miljö, kan kopplas till det regionala trafikförsörjningsprogrammet,
länstransportplan och den regionala utvecklingsstrategin.
För att sätta kommunens utveckling i ett större sammanhang skulle det också vara
bra med någon form av omvärldsanalys, som ger en beredskap för framtida behov
och förändringar.
Trafik

I förslaget till ny översiktsplan framhålls Lessebo kommuns goda möjligheter till
pendling. Kommunen genomkorsas av både riksväg 25 och 28 samt Kust till
kustbanan. Det är tydligt att järnvägen har stor påverkan på hur kommunen har
utvecklats och även kan komma att utvecklas framöver. Öresundstågen samt SJ
trafikerar idag banan med uppehåll i både Hovmantorp och Lessebo. Kommunen
är tydlig med önskemålet att även Skruv ska kunna trafikförsörjas med tåg.
Region Kronoberg är av uppfattningen att det inte är möjligt att Skruv skulle
kunna trafikeras av de Öresundståg som idag passerar genom orten.
Grundprincipen för Öresundståg är att de gör ett uppehåll per kommun och
knyter samman Sydsverige och Danmark. En förutsättning för att Skruv skall
erhålla tågtrafik är en ny parallell tågtrafik. Kostnaden för en sådan trafik är
förhållandevis hög sett till dess nytta och resandemönstret på sträckan VäxjöKalmar.
Region Kronoberg delar Lessebo kommuns syn kring att ett eventuellt tågstopp i
Skruv i sig inte kommer att göra att orten växer. För det krävs också andra
åtgärder. Det är också viktigt att framhålla att Skruv är betydligt mindre än den
minsta orten som idag betjänas av tågtrafik i länet (Diö). En etablerad tumregel är
att det krävs ca 2000 invånare i en ort för att det skall vara lämpligt att göra ett
uppehåll för på- och avstigande.
Region Kronoberg noterar Lessebo kommuns intresse av att kollektivtrafiken i
kommunen ska utvecklas och därigenom ge invånarna bättre pendlingsmöjligheter.
Region Kronoberg följer, genom Länstrafiken Kronoberg, kontinuerligt upp hur
resandet med kollektivtrafiken utvecklas och utökar vid behov trafiken.
Kommunens synpunkter kommer också att utgöra underlag inför revidering av
Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram.
Region Kronoberg ser också positivt på att Lessebo kommun har förslag på
utbyggnadsområden i kommunens samtliga tätorter. Att tätorterna ges möjlighet
att växa innebär också ett större resenärsunderlag för kollektivtrafiken.
Region Kronoberg ser positivt på ambitionen att en förtätning av bebyggelse och
en satsning på området kring järnvägsstationen i Lessebo tätort då detta skulle ge
orten ett lyft samtidigt som tåget kunde bli ett mer attraktivt resealternativ till och
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK188
Handläggare: Sara Nodmar,
Datum: 2017-03-06

från orten. Det skulle dessutom innebära bättre kopplingar mellan centrum och
järnvägsstationen.
Besöksnäring

Region Kronoberg ser positivt på att översiktsplanen lyfter Glasriket som ett
mellankommunalt intresse som delas mellan Uppvidinge, Nybro och Emmaboda
kommuner. Ur ett regionalt perspektiv har Glasriket stor betydelse, både som
dragplåster inom besöksnäringen och som hemvist för ett unikt industriellt arv
med kontinuerlig industriell verksamhet. Region Kronoberg vill därför betona
vikten av att det mellankommunala samarbetet utvecklas för att stärka Glasrikets
utveckling.
Digitalisering

Förslaget till översiktsplan behandlar digital infrastruktur på flera ställen.
Parlamentariska landsbygdskommittén har föreslagit att regeringen utreder hur
digital infrastruktur kan organiseras som ett femte transportslag. Region
Kronoberg hade därför gärna sett att behovet av en digital infrastruktur
tydliggjordes ytterligare i översiktsplanen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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1. Inledning
Översiktsplanen baseras på en vision för hur Lessebo kommun kan se ut 2040. Detta
innebär att de övergripande tidsmålen sträcker sig till detta år. Vissa delar av
översiktsplanen kommer ha kortare tidsperspektiv för att de är delmål. Planen behandlar
inte några detaljfrågor utan fokuserar endast på en övergripande nivå. Lessebo är en
kommun med närhet till både städer som exempelvis Växjö, Kalmar och Karlskrona samt
till naturupplevelser. Genom infrastrukturen är det också möjligt att resa till Köpenhamn
och därifrån till kontinenten.
Tidsperspektivet gör det möjligt för kommunen att ta fram mål och strategier med
syfte att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Tidsperspektivet gör det även möjligt att
fullfölja de utvalda strategierna. Lessebo som kommun är en relativt liten kommun med
ca 8700 invånare årsskiftet 2016/2017.
Fokus för översiktsplanen kommer vara på att skapa ett hållbart samhälle sett ur de
tre hållbarhetsaspekterna; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta innebär ett
samhälle där alla människor har samma förutsättning att lyckas.
För att bättre illustrera den möjliga framtiden och vad som kommer ligga i fokus för
utvecklingen har översiktsplanen delats in i sex fokusområden. Dessa sex fokusområden
arbetar tillsammans mot kommunens vision, vilken har utformats till:
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1.1 Vad är en översiktsplan och varför ska den finnas
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan
som anger ramarna för hur kommunen ska utvecklas under de närmsta åren. En
översiktsplan är ett vägledande dokument och inte juridiskt bindande. Detta innebär att
avsteg kan göras om det efter antagandet av översiktsplanen framkommer bättre
tillvägagångssätt för att utveckla kommunen.
En översiktsplan ska kontinuerligt genomarbetas för att vara aktuell i förhållande till
de förutsättningar som finns i kommunen. På detta sätt skapas ett levande dokument
som både myndigheter och privatpersoner kan förhålla sig till vad gäller kommunens
utvecklingsmöjligheter.
Översiktsplanen utgår ifrån visionen om hur kommunen kan se ut 2040. Syftet med
en översiktsplan är att väga allmänna intressen mot enskilda samt skapa en gemensam
utveckling. Meningen är att sammanfoga de olika politiska viljeinriktningarna med
medborgares åsikter för att koppla de till verkliga utvecklingsprojekt.
Enligt PBL ska planering förhålla sig till allmänna och enskilda intressen. I 2 kap. 3 § står
det:
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Dessutom står det i 3 kap. 5 § PBL att en översiktsplan ska tydliggöra
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §
första stycket miljöbalken.
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1.2 Begreppsförklaring
I översiktsplanen kommer olika begrepp att användas, begrepp som inte alltid har en
tydlig definition utan som är öppna för tolkning. För att skapa ett tydligt ramverk för hur
dessa begrepp kommer användas i översiktsplanen kommer därför vissa av dessa
begrepp att presenteras och förklaras i detta kapitel. Det kommer inte vara möjligt att
presentera och förklara varje begrepp utan istället blir det ett visst urval som presenteras.
Ett begrepp som saknar en tydlig definition är hållbar utveckling vilket kan delas in i
följande tre aspekter, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

1.2.1 Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling är ett begrepp som saknar en egen innebörd och istället
förändras utifrån förutsättningarna. För att kunna arbeta med hållbar utveckling på ett
sätt som gynnar samhället måste det finnas en tydlig definition av begreppet. Utan denna
definition finns det risk att utvecklingen motsätter vissa delar till fördel för andra.
Hållbar utveckling är uppbyggt av tre aspekter; ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. Det är enligt Lessebo kommun endast när alla tre aspekter får samma
uppmärksamhet som ett långsiktigt hållbart samhälle är möjligt att skapa, se
illustrationen nedan.

Illustration 1

I illustration 1 är det möjligt att se vilken form av utveckling det skulle bli om endast en
eller två av aspekterna är i fokus. Visserligen skulle det vara möjligt under en begränsad
tid att endast fokusera på två aspekter men om en aspekt ignoreras, oavsett vilken, skulle
samhället efter ett tag börja lida av det.
Den ekologiska hållbarhetsaspekten handlar om att värna om miljön och säkerställa
att det inte bara är nuvarande människor som får möjlighet att uppleva gröna skogar och
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levande vatten utan även kommande generation. Den ekologiska aspekten handlar även
om att bevara en biologisk mångfald. Dessutom handlar den ekologiska aspekten av att
minska användningen av fossila bränslen, med syfte att bli fossilfria. Det är därför viktigt
att dessa värden inkluderas i kostnadskalkylen för utvecklingen av samhället.
Den ekonomiska hållbarhetsaspekten fokuserar på vad som krävs för att samhället
inte ska stagnera utan att det hela tiden ska vara en viss omsättning av kapital, vilket driver
utvecklingen framåt. Det handlar inte om att bara gynna en viss typ av företagare utan
det är viktigt att alla företag, oavsett storlek, inkluderas. Det krävs flera olika former av
företag som kompletterar varandra för att skapa ett levande företagsklimat.
Den sociala hållbarhetsaspekten handlar om att skapa de livsmiljöer som efterfrågas
av medborgare. Anledningen är att invånarna i samhället är en grundsten för att
samhället ska existera. Det är därför viktigt att medborgarna trivs i den kommun som de
bor och lever i för att de ska vilja vara delaktiga i dess utveckling. Medborgarnas möjlighet
att påverka kan existera på olika sätt, men det är viktigt att det finns en tillit att invånarnas
röster har betydelse.
Förutom medborgarnas möjlighet att påverka utvecklingen handlar den sociala
hållbarhetsaspekten även om hur kommunen förvaltar och bevarar unika miljö- och
kulturvärden.

1.3 Nulägesblick av Lessebo kommun
Lessebo kommun är dels en del av glasriket och dels en del i Kronobergs region och län.
Detta ger förutsättningarna för att kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö, och som under
lång tid har präglat kommunen samt måste bevaras för framtiden. Samtidigt kommer det
vara viktigt att fortsätta utvecklas för att kunna fortsätta erbjuda denna möjlighet till liv.
I Lessebo kommun finns det fyra större samhällen i form av Hovmantorp, Kosta,
Lessebo och Skruv. Kommunen är främst under sommarhalvåret ett turistmål genom
närheten till natur-, vatten- och kulturmiljö. Kulturmiljön är starkt kopplad till
framställningen av glas som har funnits i kommunen sedan sent 1700-tal.
Med sina ca 8700 invånare (statistik från 2016-12-31, SCB) är kommunen den minsta
i Kronobergs län, men i gengäld finns det goda pendlingsmöjligheter till exempelvis Växjö,
Nybro och Kalmar.
I kommunen går två riksvägar, väg 25 och väg 28, samt en järnväg, Kust till kustbanan
som förbinder Göteborg och Kalmar. Järnvägen har i dagens läge stopp både i
Hovmantorp och Lessebo. I kommunens fyra samhällen finns det möjlighet till skola,
service och äldreomsorg.
Lessebo kommun arbetar med att ta fram nya och attraktiva områden både för
boende och för den service som efterfrågas. Denna utveckling förhåller sig dels till den
befintliga samhällsstrukturen men även för att bevara de värdefulla miljöer som finns i
kommunen. Det är viktigt att kommunens invånare fortfarande kan känna en tillhörighet
med den egna kommunen.
8
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Befolkningsutvecklingen har under 2000-talet varit både positiv och negativ. Mellan
2012 och 2017 har det varit en ökning av invånare, och denna trend håller i sig. Detta
ställer i sin tur krav på kommunen med att kunna erbjuda bostäder, skola,
arbetsmöjligheter och vård.

1.4 Utmaningar
Under våren 2016 fick kommunens medborgare en första möjlighet att skriva ner sina
åsikter angående hur kommunen fungerar och vilka problem som finns. Detta gjordes
dels genom ett formulär och dels genom kompletterande medborgardialoger i
kommunens fyra orter.
De synpunkter som kom in under denna yttrandetid har legat till grund för
identifieringen av de utmaningar som kommunen står inför. Dessa utmaningar har i sin
tur legat till grund för vad som måste prioriteras i utvecklingen och då vad denna
översiktsplan fokuserar på. För att synliggöra detta har olika strategier och delmål
formulerats för de olika fokusområdena.
I den samlade redovisningen av de inkomna svaren är det tydligt att befolkningen
önskar mer bostadsmöjligheter i kommunen generellt. Dessutom är det många som har
påpekat att arbetsmöjligheter, skola och kommunikationer är viktiga aspekter att
utveckla.
Utöver dessa utmaningar och utvecklingsområden har även miljö och sjukvård
identifierats som utvecklingsområden. Miljön preciserades till att gälla värdefulla naturoch kulturmiljöer. Det framkom i kommentarerna att många bostadsnära områden
uppskattas och önskas bevaras för framtiden. Naturen är en utmaning då det handlar om
att lämna efter sig en väl fungerande miljö till framtida generationer.
Vad gäller sjukvården var det också tydligt i kommentarerna att en fungerande
sjukvård är en viktig aspekt för ett fungerande samhälle. Detta handlar även om att skapa
ett fungerande samhälle ur en sociologisk synvinkel med fokus på invånarnas behov och
efterfrågan.
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2 Kommunens fokusområde för hållbar utveckling

1.

God bebyggd miljö

2.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LiS)

3.

Miljö och samhällsnära natur

4.

Infrastrukturens utveckling

5.

Utveckling av skola

6.

Näringslivsutveckling

Detta är ingen prioriteringslista utan endast en identifikationslista.
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2.1 God bebyggd miljö
Vision: En miljövänlig kommun med hållbar utveckling och klimatsmarta
boenden.
För Sverige som en helhet har ett flertal miljökvalitetsmål tagits fram för att säkerställa
miljön för framtida generationer. Dessa miljökvalitetsmål påverkar den regionala och
lokala utvecklingen. Målen syftar till att bevara olika värdefulla miljöer runt om i landet
samtidigt som människors välbefinnande och deras levnadsstandard ökar.
För Lessebo kommun innebär detta att det kommer krävas en genomtänkt planering
av var och hur människor bor och lever. Det kommer även vara nödvändigt för
kommunen att utveckla olika boendeformer, både ägande och hyrande, för att bibehålla
och stärka mångfalden. Förutom bostäder måste fokus för utvecklingen även vara på
arbetsmöjligheter

och

olika

former

av

service,

som

exempelvis

skola

och

kommunikationer, för att attrahera nya invånare. Kommunen ska även i framtiden kunna
erbjuda alla människor en möjlighet till god livsmiljö. Detta ska göras utan att vissa
kvaliteter försummas.
En förutsättning för detta är att arbeta med olika områden för att dessa i framtiden
ska bli mer attraktiva. Detta är ett arbete som måste påbörjas tidigt och som inte har
något slut eftersom under tiden som kommunen expanderar befolkningsmässigt
kommer nya områden att behöva ses över. Om denna process stannar av kommer även
utvecklingen att avstanna och kommunen få svårt att konkurrera med andra kommuner
i länet med liknande förutsättningar.
Genom att förtäta och utveckla olika attraktiva områden med närhet till centrum blir
det också möjligt att skapa en hållbar flyttkedja med ett varierande utbud av bostäder.
För Lessebo kommun kan detta innebära att det blir lättare att byta bostad vid förändrade
levnadsförhållande samtidigt som det är möjligt att bo kvar i kommunen.
Vid byggnation inom ett område som är utpekat för kulturmiljövård är det viktigt att
förändringar inte förändrar byggnadens karaktär. Det är även viktigt att hela området
bevaras och utvecklas på ett sätt som säkerställer att områdets karaktär bibehålls. För
byggnation inom områden utpekade för kulturmiljövård, både regionala och riksintresse,
gäller följande riktlinjer:


Inom område för all form av kulturmiljövård är det inte tillåtet att förändra
områdets eller det enskilda husets karaktär.



Inom område för all form av kulturmiljövård måste all ny-byggnation och
exploatering ske på ett sätt som passar in med omgivningen och den historiska
bebyggelsen.



Inom områden för all form av kulturmiljövård får mindre fasadändringar ske om
de inte påverkar områdets karaktär eller utseende negativt.
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Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya
bebyggelsen får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets karaktär vad
gäller höjd eller utseende.



Vid samtliga lovprövningar ska jämförelser ske med den ursprungliga
bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens utseende
och placering i området. Detta gäller både för områden klassade som riksintresse
och som inte är klassade som riksintresse men ändå utpekade för kulturmiljövård.

För mer information om värdena i de utpekade riksintresseområdena för kulturmiljövård,
se Länsstyrelsen i Kronobergs presentation.
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/planfragor/riksintresse/riksintressen/Pages/riksintressen_lessebo.aspx
Det är kommunen som ansvarar för att en god livsmiljö ska kunna skapas. Detta
innebär att kommunen kommer ha en samordnande roll med att samla enskilda och
allmänna intressen och kombinera dem när det är möjligt. Denna samordning kommer
ske i form av olika dialoger och förslag från de olika delarna av samhället. Kommunen
kommer därefter kunna utveckla ett samhälle som kombinerar olika viljeinriktningar som
är möjliga att identifiera i det befintliga samhället. Det är viktigt att denna process är både
transparant och tydlig för att det inte ska kunna finnas några tvivel om att processen är
demokratisk.
Under våren 2016 fick kommunens medborgare en första möjlighet att påverka och
peka ut vad som bör ligga i fokus för utvecklingen. Resultatet blev en önskan om boende
med bra möjligheter till skola och arbete. Dessutom identifierades kommunikationer som
en viktig aspekt för de som inte jobbar i kommunen men som vill bo kvar.
Utifrån detta har fyra övergripande kartor gjorts, en för respektive samhälle. Kartorna
visar på en potentiell framtida markanvändning. Om utvecklingen skulle gå åt ett
oförutsett håll kommer dessa kartor att uppdateras för att fortsätta vara relevanta. Till
grund för ortsutvecklingen har statistik och prognoser tagits fram för att synliggöra
befolkningsutvecklingen i kommunen. Statistiken bygger dels på SCBs databas samt
information från Lessebo kommuns kommunstyrelse. Kartorna som finns i kapitlet tar
inte hänsyn till några tidsperspektiv utan fokuserar endast på att illustrera
viljeinriktningen för kommunen. I kartorna har det tagits hänsyn till att vissa områden är
skyddade utifrån kultur- eller naturvärden.

2.1.1 Bostadsförsörjning
Den 31 november 2016 fanns det totalt 9 981 799 personer i hela Sverige, vilket är en
ökning med 1,38% jämfört med samma datum 2015. Med denna tillväxt kommer Sverige
att öka med 110 000-130 000 personer per år under de närmsta åren. Om Lessebo
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kommun skulle utvecklas i samma takt som Sverige innebär det en ökning med omkring
100 personer per år.
Nedan presenteras två tabeller som visar utvecklingen i Lessebo kommun under åren
2010-2016. Det som är möjligt att se i dessa tabeller är att befolkningstillväxten är högre
procentuellt än för Sverige som en helhet. En snittprognos för Lessebo kommun är
uträknad till 1,25% utifrån olika prognoser, vilket medför en ökning av ca 110 personer
per år. Lessebo har vuxit väldigt ojämnt, vilket inte är något som bör eftersträvas. En jämn
tillväxt gör det lättare att integrera nya kommuninvånare med den befintliga
befolkningen. Utöver denna tillväxt måste en planberedskap utformas som gör
kommunen mindre sårbar för ojämna år i tillväxten. En planberedskap gör det möjligt att
med kortare varsel kunna bygga exempelvis bostäder eftersom detaljplanen med
tillhörande undersökningar redan är utförda. Det är den siste december i respektive år
som siffrorna hänvisar till.
För att kunna fortsätta vara en del av den regionala utvecklingen måste kommunen
också växa i en takt som motsvarar grannkommunerna.

Folkmängd
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Män

4143

4128

4070

4140

4242

4401

4516

Kvinnor

3996

3949

3942

3919

4014

4115

4214

Totalt

8139

8077

8012

8059

8256

8516

8730

Folkökning
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Män

-6

-15

-58

70

102

159

116

Kvinnor

-20

-47

-7

-23

95

101

101

Totalt

-26

-62

-65

47

197

260

217

(-0,3%)

(-0,8%)

(-0,8%)

(0,6%)

(2,4%)

(3,2%)

(2,5%)
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Prognos över framtida tillväxt (ökning med 1,25%)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

8516

8730

8839

8950

9062

9175

9290

9406

9523

9642

9763

9885

10009

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

10134

10260

10389

10518

10650

10783

10918

11054

11192

11332

11474

11617

11762

För att kommunen ska kunna locka denna befolkning krävs det att vissa delar av samhället
fortsätter utvecklas, där den första och viktigaste är bostäder. Antalet bostäder måste öka
i takt med att antalet kommuninvånare ökar för att kunna garantera att de nya
medborgarna får en möjlighet att bli en del av kommunen.
Bostadsutveckling
2013 2014 2015
Småhus

2731 2727 2731

Flerbostadshus

880

881

871

Övriga hus

58

58

62

Specialbostäder

174

174

182

Totalt

3843

3840

3846



Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive
fritidshus).



Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter
inklusive loftgångshus.



Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader
avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.



Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och
övriga specialbostäder.

En befolkningsökning med 100 personer per år innebär inte automatiskt att det är 100
nya bostäder som måste skapas varje år. Anledningen är att vissa av dessa ca 100
personer är en del i en familj på minst två personer. Detta medför att mängden bostäder
som behöver byggas är lägre än vad beräkningen av antalet nya medborgare är. Som
utgångspunkt kan det beräknas att det krävs ca 40-50% av befolkningsökningen i nya
bostäder varje år. Under de närmsta åren bör kommunen dock fokusera på att bygga fler
bostäder än detta, men på lång sikt bör detta vara en procentsats som eftersträvas. I
tabellen nedan visas en prognos för antalet bostäder som kommer behöva byggas om
samma ökning procentuellt sker som befolkningsökningen.
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För tillfället är antalet bostäder 45 % av befolkningsantalet vilket är en hållbar nivå då
det inkluderar både ensamstående och barnfamiljer. Detta är en procentsats som inte
bör sänkas eftersom förhoppningarna är att både locka fler ensamstående men också fler
familjer. För att undvika bostadsbrist skulle dessa 45 % behöva höjas till omkring 50 %. På
grund av detta har en något högre procentsats använts för bostadsutvecklingen i
förhållande till befolkningstillväxten.
Prognos över framtida bostadsbehov (ökning med 1,4%)
2015 2016 2017

2018

2019

2020 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3846 3900 3954

4010

4066

4123 4181

4239

4298

4359

4420

4482

4544

2028 2029 2030

2031

2032

2033 2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

4608 4672 4738

4804

4871

4940 5009
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Utifrån statistiken och vad den visar för prognos har kommunens utveckling delats upp
utifrån de fyra större orterna. Det är inte preciserat exakt hur mycket varje del av
kommunen ska växa utan fokus är att peka ut lämpliga områden att placera framtida
byggnation på. I detaljplanering studeras vilken typ av bostäder som behövs.

2.1.2 Framtida markanvändning i Lessebo
Lessebo ligger centralt placerat i kommunen med närhet till samtliga samhällen. Fokus
kommer under de kommande åren vara att bygga attraktiva bostäder med närhet till
daglig service och ett bra utbud av skola och omsorg. Dessutom kommer ett tydligt
centrum i samhället att utvecklas som en mötesplats och en plats för lärande.
Som ort kommer Lessebo att sträva efter att binda samman de olika delarna av
kommunen genom kommunikation och olika former av stråk. Detta kommer ske genom
att den befintliga bebyggelsen kompletteras och förtätas där det är möjligt med syfte att
möjliggöra för fler människor att uppleva naturmiljöerna som finns nära samhället.
Dessutom kommer det vara viktigt att peka ut nya områden för att de gröna
rekreationsområdena som finns i Lessebo inte ska exploateras.
Det måste finnas en balans mellan att exploatera nya områden och förtäta redan
befintliga för att Lessebo samhälle ska kunna fortsätta utvecklas samtidigt som de viktiga
miljöerna bibehålls. Om Lessebo fortsätter växa endast genom exploatering av nya
områden kommer onödigt mycket mark att tas i anspråk.
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I kartan är det inte specificerat vilken typ av bebyggelse som placeras var utan kartan syftar endast till
att peka ut de områden som kommer ligga i fokus för utvecklingen. Siffrorna är inte någon
prioriteringslista utan används för att tydligt kunna beskriva olika områden. Inga områden för förtätning
har tagits med i kartan utan den fokuserar endast på nya områden. Andra områden utanför samhället
ska varken pekas ut eller på ett omfattande sätt bebyggas innan de utpekade områdena är exploaterade.
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Lessebos centrum sträcker sig idag längs med riksväg 25, men början och slut är relativt
odefinierat. I framtiden kommer centrum att utvecklas till att inkludera området utmed
Stationsgatan till järnvägsstationen. Detta för att centrum är en viktig del av ett
fungerande och hållbart samhälle. Ett centrum kräver att det inte bara är placerat rent
fysiskt men också att det finns en anledning och vilja att vistas på platsen. I Lessebo
samhälle kommer det därför vara viktigt att först skapa ett tydligt centrum där handel och
mindre företag skapar attraktivitet för medborgare.
Samtidigt skapas en mötesplats där invånare kan träffas och lära av varandra för att
främja den sociala hållbarheten. Den ekologiska och ekonomiska aspekten av
utvecklingen främjas genom dels handel men också genom utformningen och kopplingen
från centrum till andra delar av samhället samt naturmiljöerna.
Som ett led i att utveckla samhället och skapa en god bebyggd miljö måste samtliga
aspekter av livet vara representerade och möjliga att leva. Detta kan skapas genom aktivt
medborgarinflytande angående vad som byggs och hur detta byggs. Anledningen är att
om en aspekt försummas eller inte får samma prioritet som de andra är det inte möjligt
att utveckla ett hållbart samhälle. För Lessebo samhälle skulle detta medföra att det kan
vara svårt att utveckla tydliga kopplingar mellan den södra och den norra delen och
samtidigt knyta detta till stationen och centrum.
Samtidigt som ett centrum utvecklas för medborgarna kommer bostäder med
tillhörande service att planeras in på ett antal olika platser i samhället. Det kommer vara
viktigt att denna bebyggelse både följer den redan befintliga strukturen men också
gestaltas på nya sätt för att skapa en diversifierad utformning. Diversifiering är en av
grundaspekterna för att Lessebo ska kunna utvecklas då det främjar flera olika människor
att söka sig till kommunen.
L1 – Nordvästra Lessebo
En del av området är redan detaljplanelagt för dels verksamheter, men också för
bostäder. För att kunna utveckla Lessebo har detta område identifierats som ett
potentiellt område för bostadsbebyggelse med tillhörande service. Anledningen är att
området redan är en del av själva samhället, vilket är en fördel för utveckling av den
tekniska infrastrukturen. Ett problem som kan uppstå är buller från järnvägen, men det
är en fråga som är möjlig att lösa i samband med framtida exploatering.
L2 – Norra Lessebo
En stor del av den utpekade ytan är redan detaljplanelagd och bör bebyggas innan fler
planer tas fram för området. Genom att bebygga denna del av Lessebo skapas en naturlig
fortsättning av samhället. Det finns även goda förutsättningar för service och närhet till
grönområden. Men då området kommer utvecklas bort från denna service är det viktigt
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att service inkluderas i utbyggnadsplanerna för att de boende ska ha en god tillgång för
framtida behov.
L3 – Väster om Vintervägen
En stor del av området är redan detaljplanelagt för verksamheter men genom att
komplettera detta med bostäder kan en trivsam livsmiljö skapas. Det blir också möjligt att
göra grönområdet med tillhörande bäck mer tillgängligt för allmänheten. Placeringen är
vald med tanke på hur samhället ser ut och för att kunna ge möjlighet för olika former av
bebyggelse.
L4 – Söder om Djurhult
Djurhult är en av Lessebos äldre delar och berörs delvis av ett kulturmiljöprogram. Detta
är inget som ska förhindra utbyggnad utan det bör istället ses som positiva värden att
förhålla sig till vid exploatering. Det utpekade området ligger nära befintlig infrastruktur,
befintlig bebyggelse och sjön Läen.

2.1.3 Framtida markanvändning i Hovmantorp
Hovmantorp har med sin närhet till arbetsmarknaden i Växjö ett strategiskt viktigt läge.
Detta är något som under de kommande åren kommer prägla utvecklingen av samhället,
då det både ska vara möjligt att pendla till Växjö för att arbeta samtidigt som Hovmantorp
ska kunna erbjuda invånarna möjligheter att både bo och verka i samhället.
Som ett första steg kommer bebyggelsen att fokuseras på förtätning och
komplettering av den befintliga bebyggelsestrukturen. Det är först efter detta som fokus
kommer vara att ta fram nya områden. Detta kommer göra det möjligt att först identifiera
attraktiva områden och sen vidta de nödvändiga åtgärder som kan komma att krävas.
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I kartan är det inte specificerat vilken typ av bebyggelse som placeras var utan kartan syftar endast till
att peka ut de områden som kommer ligga i fokus för utvecklingen. Siffrorna är inte någon
prioriteringslista utan används för att tydligt kunna beskriva olika områden. Inga områden för förtätning
har tagits med i kartan utan den fokuserar endast på nya områden. Andra områden utanför samhället
ska varken pekas ut eller på ett omfattande sätt bebyggas innan de utpekade områdena är exploaterade.
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Som det är möjligt att se i kartan finns det områden utpekade på båda sidor om riksväg
25. I kapitel 2.4 är det möjligt att se hur infrastrukturen i kommunen under de närmsta
åren kommer utvecklas. För att det ska vara möjligt att bygga på båda sidor om riksväg
25 är det viktigt att trafiksäkra passager utvecklas.
Även om kommunikationer är viktiga i Hovmantorp är det även viktigt att erbjuda
attraktiva markområden för bebyggelse. Hovmantorp är ganska hårt reglerat i vilken
utsträckning samhället kan utvecklas. Hovmantorp är kringgärdat av vatten, riksväg och
järnväg samt fornminnen som måste beaktas i all utveckling.
Samtidigt som detta påverkar en aspekt av utvecklingen främjar den en annan,
nämligen att utveckla ett samhälle med närhet till kulturella områden. Därför kommer
bebyggelsen att fokuseras till förtätning medan kulturområdena kopplas till samhället
genom olika stråk. På detta sätt möjliggörs det för allmänheten att få en större tillgång till
dessa områden.
Den bebyggelseutveckling som kommer ske i Hovmantorp är främst fokuserad på
bostäder i ett första steg. Kompletterande service kommer vara ett andra steg då det
måste finnas ett kundunderlag för att locka olika butiker och annan form av service. Det
som är viktigt vad gäller bostäder är att möjligheter ges för alla människor att trivas. Detta
innebär att det måste erbjudas bostadsformer av alla slag, inte bara en form. En
kombination av olika sätt att leva kan också medföra att integrationen blir bättre, vilket är
något som på lång sikt är viktigt för kommunen.
I samband med att bostäder och service planeras och byggs kommer även fokus vara
på att skapa attraktiva mötesplatser där invånare kan träffas. Dessa mötesplatser kan
vara både grönområden och torgplatser. Det är därför viktigt att skapa grönytor bland
bebyggelsen. Detta diskuteras mer i kapitel 2.3.
H1 – Västra Hovmantorp
I västra Hovmantorp finns ett kulturmiljöprogram som är viktigt att ta hänsyn till vid
framtida exploatering. Här finns det främst enfamiljshus vilket gör att olika bostadsformer
bör pekas ut för att skapa en mångfald. Att bebygga den utpekade ytan gör det möjligt att
nyttja den befintliga infrastrukturen, samtidigt som västra Hovmantorp kan stärkas.
H2 – Norr om riksväg 25
Söder om riksväg 25 finns det höga kultur- och naturvärden som påverkar möjligheterna
till exploatering. I ett senare skede exploatera en del av ytan norr om riksväg 25 blir det
möjligt att fortsätta utvecklingen av centrala Hovmantorp. För att skapa en trafiksäker
anslutning mellan det utpekade området och Hovmantorp behöver en tunnel eller bro
byggas i samband med exploateringen. Detta med anledning av att bebyggelsen är tänkt
att vara bostäder av blandad karaktär.
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H3 – Östra industriområdet i Hovmantorp
I den nordöstra delen av Hovmantorp mellan järnvägen och riksväg 25 ligger ett stort
industriområde. Att stärka och utöka detta bör ses som en fördel och som ett
komplement till annan verksamhet i centrala Hovmantorp. I första hand bör den redan
detaljplanelagda marken bebyggas innan nya områden pekas ut för exploatering.
H4 – Abbakuse
En stor del av området i sydöstra Hovmantorp är skyddat både ur kultur- och naturaspekt.
Detta bör inte förhindra en exploatering av det utpekade området om hänsyn tas till dessa
värden. Bebyggelsen bör byggas som en koppling mellan naturen och resterande
bebyggelse, med syfte att förbättra tillgängligheten för samtliga invånare i Hovmantorp.
H5 – Fiskesbro
Fiskesbro är ett område med stark koppling till naturen och olika stråk. Genom att
utveckla området blir det också möjligt att erbjuda olika former av boendemöjligheter.
Det som är viktigt är att de natur- och kulturvärden som finns i närområdet bevaras vid
eventuell exploatering.

2.1.4 Framtida markanvändning i Skruv
Skruv ligger i den sydöstra delen av Lessebo kommun med närhet både till Lessebo
samhälle men också till Tingsryds och Emmabodas kommuner. Detta ger invånarna i
Skruv en möjlighet som är viktig att ta hänsyn till. I samband med enkäten som fanns ute
för medborgarna våren 2016 kom det fram att invånarna i Skruv vill ha ett tågstopp. I
kapitel 2.4 är det möjligt att se en potentiell utveckling av infrastrukturen. För att Skruv
som ort ska utvecklas krävs dels en utveckling av infrastrukturen, men det krävs även
bostäder och handelsmöjligheter. Skruv är en ort som är starkt beroende på möjligheten
att pendla till och från orten för de som inte jobbar i orten eller i nära anslutning till den.
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I kartan är det inte specificerat vilken typ av bebyggelse som placeras var utan kartan syftar endast till
att peka ut de områden som kommer ligga i fokus för utvecklingen. Siffrorna är inte någon
prioriteringslista utan används för att tydligt kunna beskriva olika områden. Inga områden för förtätning
har tagits med i kartan utan den fokuserar endast på nya områden. Andra områden utanför samhället
ska varken pekas ut eller på ett omfattande sätt bebyggas innan de utpekade områdena är exploaterade.
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I kartan är det möjligt att se hur Skruv kan utvecklas under de kommande åren. Skruv är
redan idag ett relativt tätt samhälle i förhållande till sin storlek vilket gör att fokus inte
kommer vara på förtätning. Detta medför dock inte att Skruv kommer utvecklas endast
med en bebyggelse i form av villabebyggelse utan istället kommer det vara en
kombination av både enfamiljshus och flerfamiljshus. Denna kombination gör det möjligt
för olika människor att bosätta sig i samhället. Samtidigt tas det hänsyn till de kultur- och
naturvärden som finns i närområdet.
Skruv ligger med sin direkta anslutning till naturområden i ett attraktivt läge. Detta är
något som måste förvaltas om samhället ska kunna fortsätta utvecklas. För att attrahera
människor kommer det vara viktigt med fokus på att erbjuda det som efterfrågas. I
bebyggelsestrukturen innebär detta att Skruv dels ska kunna erbjuda bostäder av olika
former, men det är även viktigt att utveckla område för jobbmöjligheter. Dessa områden
kommer vara komplement till den redan befintliga strukturen och det kommer även
utvecklas nya områden för exploatering.
Exploateringen kommer vara av både nya områden och förtätning av redan befintliga.
Det är viktigt att de gröna områdena inte påverkas negativt av utveckling genom en stark
förtätning.
S1 – Nordvästra Skruv
I den nordvästra delen av Skruv skapas möjligheter att bygga bostäder som kompletterar
den

existerande

bebyggelsestrukturen.

Detta

bidrar

till

att

en

mångfald
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boendemöjligheter utvecklas i Skruv vilket ökar samhällets attraktivitet. Det blir även
möjligt för fler människor att kunna bosätta sig i samhället och bidra till dess positiva
utveckling.
S2 – Västra Skruv
I den västra delen av Skruv finns det en stor del redan planlagd mark för verksamheter.
Denna bör bebyggas innan ett nytt område tas fram för planläggning. Att fortsätta
utveckla verksamheterna i Skruv är en positiv aspekt för att utvecklingen ska kunna
fortsätta för samtliga invånare. Det bidrar även till att göra Skruv mer attraktivt för både
nya företagare och nya invånare.
S3 – Sydvästra Skruv
I närheten av det utpekade området finns det redan bebyggelse med tillhörande
infrastruktur, vilket är en gynnsam förutsättning för fortsatt utveckling. Området har ett
bra läge nära skog och natur med centrum inom räckhåll.
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S4 – Södra Skruv
I direkt anslutning till det utpekade området finns det befintlig bebyggelse med
tillhörande infrastruktur. Detta underlättar vid planeringen för att utveckla en fungerande
bebyggelsestruktur. I närheten av området finns Badsjön med tillhörande camping, vilket
är en attraktiv målpunkt som bör beaktas vid exploatering. Samtidigt finns det en närhet
till centrala Skruv med järnvägen, handel och skolor samt en möjlig järnvägsstation.

2.1.5 Framtida markanvändning i Kosta
Kosta är det enda samhället av kommunens fyra som inte har någon järnvägsanslutning
utan istället går riksväg 28 precis utanför. Detta medför att det finns en mindre barriär i
Kosta än vad det gör i de andra tre samhällena. Kosta har under de senaste åren vuxit
och detta innebär att nya bostäder kommer att behöva skapas för att fortsätta
utvecklingen i samhället.
I Kosta kommer därför fokus att ligga på bostäder med kompletterande service och
handelsområden. Den nya bebyggelsen kommer främst att ske i anslutning till befintlig
bebyggelse. På detta sätt skapas en stark koppling mellan befintligt och nytt.
Förutom exploatering av nya områden kommer Kosta även att förtätas på de platser
som det är möjligt. Dessutom ska både Blå- och Iglagöl saneras för att erbjuda
badmöjligheter. Detta kommer vara en styrka för hela Kosta samhälle.

24
144

I kartan är det inte specificerat vilken typ av bebyggelse som placeras var utan kartan syftar endast till
att peka ut de områden som kommer ligga i fokus för utvecklingen. Siffrorna är inte någon
prioriteringslista utan används för att tydligt kunna beskriva olika områden. Inga områden för förtätning
har tagits med i kartan utan den fokuserar endast på nya områden. Andra områden utanför samhället
ska varken pekas ut eller på ett omfattande sätt bebyggas innan de utpekade områdena är exploaterade.
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Kosta kommer inte att förtätas i de norra delarna eftersom det i den delen finns
fornminnen och kulturvärden som ska bevaras då de inte kan återskapas. Som det är
möjligt att se i kartan ovan har hänsyn tagits till dessa områden samt de naturvärden som
finns i närheten av Kosta. På detta sätt kommer Kosta att kunna bibehålla sin starka
identitet utifrån ett kulturellt perspektiv samtidigt som utvecklingen inte avstannar. En
viktig aspekt av Kostas identitet är att alla människor kan bo och leva i samhället. Det är
därför viktigt att den framtida bebyggelsen utformas på ett sätt som tillfredsställer alla
invånare, både befintliga och nya.
Samtidigt är det viktigt att Kosta som samhälle inte utesluts ur den fysiska
utvecklingen vad gäller kommunikationer. För att knyta Kosta till den övriga utvecklingen
i kommunen är det viktigt att tillgängligheten inte försummas utan utvecklas som en del
av bebyggelsen. Mer om detta diskuteras i kapitel 2.4.
K1 – Västra Kosta
Att utveckla det utpekade området för verksamheter stärker utbudet och möjligheterna
till handel i de centrala delarna av Kosta. Genom att lokalisera och utveckla
verksamheterna nära varandra rent fysiskt främjas utvecklingen. Dessutom blir det
möjligt för invånare och besökare att ta del av olika upplevelser.
K2 – Nordöstra Kosta
Att bebygga det utpekade området gör det möjligt att bygga bostäder med närhet till
centrum och dess utbud samtidigt som naturen finns inom räckhåll. Dessutom blir det
möjligt att nyttja Blågöl som friluftsområde och skapa en tydlig koppling mellan befintliga
delar av Kosta och den samhällsnära naturen.
K3 – Verksamheter i östra Kosta
Om verksamheter av olika former skulle ges möjlighet att utvecklas på det utpekade
området blir det möjligt att koncentrera all handel till centrala Kosta. Själva centrum skulle
då kunna utvecklas och få en starkare roll för samhället. Detta skulle gynna både
företagare och privatpersoner då utbudet av handel skulle utökas.
K4 – Bostäder i östra Kosta
Som ett komplement till verksamheterna i område K2 är det möjligt att planera och bygga
bostäder med närhet till Iglagöl i område K3. Dessa bostäder skulle ha närheten till både
handel, service och natur vilket skulle stärka ortens attraktivitet för boende. Samtidigt
kommer byggnationen i detta område att bindas samman med område K6 genom
elljusspåret.
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K5 – Sydvästra Kosta
Mellan riksväg 28 och den befintliga bebyggelsen är det möjligt att utveckla
kompletterande bebyggelse med närhet till målpunkter som exempelvis idrottsplatsen.
Detta är ett område som dessutom är en naturlig del av själva samhället vilket bidrar till
en hållbar utveckling. Med tanke på närhet till riksväg 28 bör en bullervall anläggas i
samband med bostäder.
K6 – Sydöstra Kosta
För att göra elljusspåret mer tillgängligt och göra det till en naturlig del av Kosta samhälle
kan det utpekade området K6 bebyggas med bostäder i en blandad karaktär. Precis som
område K5 gör detta att det blir möjligt att skapa en hållbar utveckling med tydliga
kopplingar till centrala Kosta.

2.1.6 Landsbygden
Landsbygden i Lessebo kommun utgörs av både sammanhållen och enskild bebyggelse.
Naturen i anslutning till denna bebyggelse är rik och verifierad med inslag av
skogsmarker, sjöar och ängar. På ett flertal platser i kommunen finns det utpekade
områden för kulturmiljöprogram. Fokus för utvecklingen på landsbygden är samma som
för övriga delar av kommunen, utveckling ska ske med fokus på hållbarhet. Tätort och
landsbygd behöver varandra och kan komplettera varandra.
För att säkerställa att bebyggelsen på landsbygden följer samma riktlinjer har
sammanhållen bebyggelse i Lessebo kommun definierats till följande: sammanhållen
bebyggelse är tre eller fler tomter som gränsar till varandra. En tomt är en yta på högst 1 hektar
och är fastigheten större är tomtens yta uträknad med bostadshuset eller verksamheten som
mittpunkt för tomten.
Denna riktlinje medför att det blir tydligare vad som gäller med hänsyn till bygglov på
landsbygden. På detta sätt kommer det vara möjligt att skapa en hållbar utveckling där
allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra. Samtidigt gäller följande riktlinjer för
byggnation på landsbygden:
Utanför område av sammanhållen bebyggelse eller detaljplan får ny bebyggelse, ombyggnader
och tillbyggnader som är större än 50 kvadratmeter men inte mer än 50 % av
originalbostadshusets byggnadsyta, inte byggas utan bygglov. Dock krävs det bygglov för tillbyggnader som överstiger bostadshusets taknockshöjd samt för komplementbyggnader högre
än 4,0 meter i taknock.
Dessa undantagsregler från bygglov gäller endast en gång per fastighet. Detta gäller under
förutsättningar att det inte finns några områdesbestämmelser. Dessutom gäller fortfarande
strandskyddsreglerna för alla byggnationer närmare än 100 meter från strandlinjen, såvida
det inte finns ett utökat strandskydd.
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Att utveckla landsbygden samtidigt som den bevaras är en nyckel för att skapa en god
livsmiljö för samtliga invånare i kommunen. Människor söker i dagens samhälle efter
lugna och naturnära boende. Om landsbygden skulle avbefolkas finns det en stor risk för
att kommunen kommer förlora en viktig aspekt av attraktiviteten och möjligheten till en
varierad livsmiljö. Landsbygden måste ges samma förutsättningar som kommunens
samhälle vad gäller infrastruktur och fiber, vilket är i linje med de nationella målen.
Bredband i form av fiber måste därför byggas ut i snabb takt. Landsbygden utgör också
basen för en komplettering av kommunens större besöksnäring. Det är därför av stor vikt
att ta tillvara och utveckla denna resurs i kommunen.

2.1.7 Konsekvensanalys
Nedan presenteras ett antal delmål och strategier och vilka konsekvenserna blir om detta
genomförs. Dessutom presenteras nollalternativet som utgår ifrån att delmålet eller
strategin inte behandlas. Detta innebär att utvecklingen på denna punkt inte sker. Vissa
av de delmål eller strategier som presenteras finns både under olika rubriker men också
i olika delmål. Anledningen till detta är att vissa aspekter är breda och påverkar olika delar
av samhället olika.
Delmål och strategier

Konsekvenser

Nollalternativ

Fortsätta utveckla kommunen

Om Lessebo kommun fortsätter

Om Lessebo inte

med fokus på dels bostäder

att utvecklas kommer det vara

utvecklas och lyckas

men även den service som

möjligt för kommunen att stärka

skapa en attraktiv

invånare efterfrågar.

sin position som en kommun där

hemmiljö kommer

det finns stora möjligheter att

kommunen att förlora

pendla till de större

sin betydelse. Detta

kommunerna. Men också genom

skulle medföra att

att locka till sig företag och

kommunen sakta

näringsidkare. Dessa delar

försvinner genom att

skapar grunden för att ett

delas upp i mindre

långsiktigt hållbart samhälle ska

delar som blir del av

vara möjligt att skapa.

andra kommuner.

Bevara bostadsnära

Det krävs mer än bara bostäder

Om bostadsnära natur

naturområden.

för att människor ska vilja

skulle försvinna från

bosätta sig i Lessebo kommun.

Lessebo kommun skulle

En av de största fördelarna som

attraktiviteten snabbt

kommunen har är de

försvinna. Lessebo

bostadsnära naturområdena

kommun bygger på att

som gör det möjligt för

det är nära både större

majoriteten av befolkningen att

städer men också gröna

uppleva skog och lugna platser.

naturområden.

Genom att bo i Lessebo kommun
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kommer det vara möjligt att
både ha närhet till större städer
som exempelvis Växjö samtidigt
som det är möjligt att gå ut
genom dörren och snabbt
komma till
rekreationsområdena.
Fortsätta växa som aktör i den

Den regionala utvecklingen blir

Om Lessebo kommun

regionala utvecklingen.

allt viktigare för mindre

inte utvecklas i

kommuner som exempelvis

samförstånd med

Lessebo. Det är viktigt att det

regionen kommer

som görs i Lessebo passar in i ett

kommunen få svårt att

större sammanhang.

konkurrera med redan

Anledningen till detta är att

etablerade samhällen

Lessebo kommun inte kan

med deras respektive

erbjuda allting som en större

dragningskraft.

kommun kan erbjuda. Det är
därför viktigt att Lessebo
utvecklas som en del av
regionen.
Åtgärda förorenade områden

Genom att åtgärda dessa

Om de förorenade

som ligger nära de existerande

områden kan ny samhällsnära

områdena inte tas

orterna.

mark frigöras och det kan också

omhand kommer

Detta ska göras genom en

ges möjligheter för attraktiva

föroreningarna att

saneringsplan med berörda

områden att utvecklas. Samtidigt

kvarstå och med tiden

parter.

är det viktigt ur

tränga djupare ner i

hälsoskyddsaspekten att

marken tills det når

bearbeta dessa områden för att

vattendrag och

skydda invånarna i kommunen.

grundvatten. Detta

Alla förorenade områden

medför en direkt

kommer inte att saneras till

hälsorisk gentemot

samma nivå utan för vissa

befolkningen i

områden kommer det att vara

kommunen.

frågan om sanering till mindre
känslig markanvändning vilket
betyder industrier eller
grönområden, medan andra blir
till känslig markanvändning vilket
är bostäder.
Inte bara exploatera nya

Genom att blanda ny

Utan förtätning skulle

områden utan även förtäta

exploatering med förtätning

Lessebo kommun

redan befintliga.

möjliggörs det för ett hållbart

behöva ta orimligt

samhälle att skapas genom att

mycket mark i anspråk
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värdefulla miljöer bevaras. Detta

för att tillfredsställa

innebär att medan den

tillväxten. Detta skulle

ekonomiska hållbarheten

medföra att den

tillfredsställs genom tillväxt finns

tätortsnära naturen

det fokus på den sociala och den

kommer utarmas och

ekologiska aspekten. Genom

förlora ett viktigt syfte

förtätning får fler människor

som

möjligheten att träffas och

rekreationsområden.

utbyta lärdomar, vilket stärker
den sociala hållbarheten.
Tydligt och attraktivt centrum

För att tydligt kunna

Att inte utveckla ett

marknadsföra kommunen är det

tydligt centrum kommer

viktigt att kunna visa upp vad

försvåra möjligheten att

kommunen kan erbjuda och vad

marknadsföra

som utmärker den. Ett centrum

kommunen, vilket

med torg och handel kan

kommer vara negativt

fungera som en tydlig markör för

för tillväxten.

vad det är kommunen står för
och vad som erbjuds. Genom
denna form av marknadsföring
kommer det vara möjligt att
locka till sig nya medborgare till
kommunen som vill vara med i
utvecklingen. Det blir också
möjligt att integrera nya
medborgare med redan
befintliga.
Digital infrastruktur för alla i

Människor blir allt mer beroende

Digital infrastruktur är

kommunen.

av fungerande IT i vardagen. IT

en förutsättning för att

är även en förutsättning för

många människor ska

många företag, både stora och

vilja bo och verka i

små, att existera. Genom att

kommunen. Utan

kontinuerligt utveckla den

denna kommer

digitala infrastrukturen kommer

kommunens utveckling

möjlighet att ges för fler företag

att avstanna.

att placera sig i kommunen, samt
att landsbygdens
utvecklingsmöjligheter ökar.
Ett delmål för denna strategi är
att 95% av kommunens
befolkning ska ha möjlighet till
anslutning år 2020. Med
anslutning menas att en
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anslutningspunkt ska vara
närmare än 5 meter.
Planberedskap

Genom att tydligt peka ut

Utan en planberedskap

placeringen för olika ändamål är

är det svårare att skapa

det möjligt att erbjuda detta vid

ett hållbart samhälle

efterfrågan istället för att

som tillfredsställer olika

människor måste vänta. Det gör

efterfrågningar från

det också möjligt att strategiskt

invånare i kommunen.

placera handel, arbete, vård,

Det är också svårt att

skola och bostäder med hänsyn

locka nya invånare till

till varandras lokaliseringar och

kommunen eftersom de

aspekter som kollektivtrafik och

i många fall måste

natur. Möjligheten att utveckla

vänta på att få bygga på

ett hållbart samhälle ökar också

grund av

om delar av samhället planeras i

detaljplanering.

förväg. Samtidigt är det också
möjligt att veta var fokus
kommer ligga under de närmsta
åren för utvecklingen och då
även ha en beredskap för
oförutsedda händelser.
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2.2 Områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LiS)
Vision: En naturnära kommun där livskvalitet och trygghet står i fokus.
I 7 kap. 13 § MB står det
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Detta innebär att alla vattenområden är skyddade från exploatering. Genom att
identifiera ett antal områden som LiS-områden, områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge är det möjligt att peka ut vissa områden för utveckling.
Om det inte finns några LiS-områden är det i strandnära lägen svårt att styra
utvecklingen i den önskade viljeinriktningen. Det är viktigt att det inte pekas ut för många
områden då det kan leda till att de tänkta områdena inte får det fokus som de bör ha,
vilket skulle påverka utvecklingen.
LiS-områden får inte tas fram där det finns risk att områden påverkas negativt eller
att tillgängligheten försämras. Detta gäller inte bara människors tillgång till strandnära
lägen utan även att växter och djur ska ha en fri passage vid strandkanten. Detta eftersom
syftet med strandskyddet fortfarande ska gälla även på de utpekade områdena.
Strandskyddet gäller både upp på land och ut i vattnet och är som standard
100 meter, men kan i vissa fall utökas upp till 300 meter av länsstyrelsen. (7 kap. 14 § MB)

2.2.1 Kriterier
För att kunna identifiera olika LiS-områden har det varit nödvändigt att inventera
kommunen och då undersöka vilka områden som innehåller miljöer som måste tas
tillvara på. Utöver detta har begreppet landsbygd definierats till att för Lessebo kommun
innebära att hela kommunen är landsbygd utom de delar som är detaljplanelagda.
Anledningen till detta är att dessa områden redan har pekats ut för bebyggelseutveckling
och har en karaktär som skiljer sig från landsbygden.
Det har även varit nödvändigt att sammanställa detta i ett antal kriterier som
definierar och utvecklar varför vissa områden väljs framför andra. Dessa kriterier kommer
även vara till grund för prövningar av strandskyddsdispenser. De kriterier som har
formulerats och använts under urvalsprocessen är:


Var finns den nödvändiga infrastrukturen för att bebyggelse ska kunna byggas?
o

Det ska vara möjligt att dra nytta av en del av den infrastruktur som redan
finns i kommunen.
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Var finns den nödvändiga servicen som en växande befolkning önskar?
o

För att kunna skapa attraktiva områden måste det finnas en tydlig länk
mellan LiS-området och servicen i de olika orterna.



Var finns det strandnära lägen som inte hotar höga natur- och kulturvärden?
o

Även om en nyckel till att skapa ett attraktivt område till viss del är att
placera bostäder nära naturen, måste denna också värnas om.



Var är det möjligt att skapa en långsiktig utveckling?
o

Ett LiS-område är något som kräver en stor investering och det är då viktigt
att platsen är lokaliserad där den gör minst påverkan på natur.



Var är det möjligt att bygga utan att försvåra allmänhetens tillgänglighet till samt
växt- och djurlivets förutsättningar i strandnära områden?
o

Vid upphävande eller dispens från strandskydd kan LiS-område ges som
anledning och det är därför viktigt att göra en avvägning.

Med infrastruktur menas här inte bara väg och järnväg utan även vatten och avlopp samt
elförsörjning och digital infrastruktur. Det är viktigt att de områden som pekas ut är den
typ av område som är möjliga att förverkliga och att det finns infrastruktur för att
människor ska vara intresserade av att vilja bo i de utpekade områdena.
Kultur- och naturvärden kan i vissa fall uppfattas som begränsande men de kan också
vara nyckeln till att skapa ett attraktivt område. Det som är viktigt att tänka på vid urvalet
är att hitta balansen mellan att peka ut Lis-områden och samtidigt säkerställa att viktiga
värden kan bevaras och förvaltas.
Ett område måste kunna ha en kontinuerlig utveckling för att fortsätta överleva och
vara attraktiva. Därför krävs det att de områden som pekas ut är anpassade för att
utvecklas under en längre tid, och detta på ett hållbart sätt. Detta görs genom att områden
har en närhet till infrastruktur
Utifrån dessa kriterier har områdena på följande sida identifierats som lämpliga LiSområden då de innehåller en möjlighet till utveckling samtidigt som de bibehåller de
bevarandevärda miljöerna.
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2.2.2 Sydvästra Hovmantorp

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området ligger i utkanten av Hovmantorps samhälle. Den närmaste bebyggelsen ligger
direkt norr om det utpekade området, vilket medför en närhet till utbyggd infrastruktur
och närhet till service. Väster om området finns ett stort vandringsområde samt
identifierade fornlämningar vilket har påverkat storleken på området. Direkt längs med
Rottnens strand finns nyckelbiotoper som ska bevaras.
Rottnen är Lessebo kommuns största sjö på cirka 32 kvadratkilometer och ligger
direkt söder om Hovmantorp. Sjön är dricksvattentäkt och har sitt intag i nordöstra delen.
Rottnen har ett utökat strandskydd till 200 meter upp på land medan det ut på vattnet är
standard 100 meter.
Framtida bebyggelse
Området ses som lämpligt för bostäder i olika former, både fritidshus och
permanentbostäder. Potentiell bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till
natur och kulturvärden.
I området är det möjligt att skapa en bebyggelse som tar hänsyn till samtliga av de tre
hållbarhetsaspekterna. Eftersom det genom mindre ingrepp går att skapa en attraktiv
boendemiljö samtidigt som de ekologiska värdena bevaras. Genom att bebygga det
utpekade området är det också möjligt att skapa en direkt länk mellan den befintliga
bebyggelsen och potentiellt ny, vilket främjar social hållbarhet.
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Motivering till LiS


Närhet till infrastruktur.



Förutsättningar för nya attraktiva bostäder.



Förutsättningar för att utveckla turismen och rekreationsmöjligheterna.



Närhet till nyttjade strövområden.



Allmänhetens tillgång till området ökar.

Ta hänsyn till vid planering


Genom detaljplanering ska en remsa, minst 25 meter bred, bevaras längs med
strandkanten.



Områdets historia och karaktär.



Fornminnen.



Kulturminnesprogram.



Nyckelbiotoper.



Fiskevårdsområde.



Djur- och växtliv.

2.2.3 Ormeshaga fritidsby

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.
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Fakta om området
Området ligger söder om Hovmantorps samhälle. I det utpekade området finns det redan
en del bebyggelse av karaktären fritidshus. Det finns endast områdesbestämmelse och
ingen detaljplan vilket gör att det klassas som landsbygd. Detta medför att det redan finns
infrastruktur i form av vägar och el, medan vatten och avlopp blir en fråga i samband med
fortsatt bebyggelse, samt detaljplanering. Närmsta service finns i Hovmantorps samhälle.
Öster om det utpekade området finns det både kultur- och naturvärden som bör
bevaras. Väster om området finns Rottnen som är en dricksvattentäkt och som har
200 meter strandskydd på land men ut i vatten har standard 100 meter. Precis som för
den västra stranden av Rottnen finns det även på den östra viktiga nyckelbiotoper som
bör bevaras.
Framtida bebyggelse
Området ses som lämpligt för bostäder i olika former, både fritidshus och
permanentbostäder. Potentiell bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till
natur och kulturvärden.
Då det redan finns bebyggelse i området är det viktigt att områdets karaktär bibehålls.
Genom att bygga på ett sätt som överensstämmer med den befintliga byggnationen kan
området fortsätta smälta in i landskapet. Det blir också möjligt att skapa en hållbar
utveckling då bebyggelsens behov av ny mark blir mindre än vad den är i centrala
Hovmantorp.
Motivering till LiS


Närhet till infrastruktur.



Förutsättningar för nya attraktiva bostäder.



Förutsättningar för att utveckla rekreationsmöjligheterna.



Närhet till nyttjade strövområden.



Närhet till service. Genom att dessutom utöka mängden bostäder kan området
stärka sin roll i Hovmantorps utveckling.



Genom att bebygga området kan allmänhetens tillgång till området öka.

Ta hänsyn till vid planering


Genom detaljplanering ska en remsa, minst 25 meter bred, bevaras längs med
strandkanten.



Frågan om vatten och avlopp för att säkerställa att Rottnen inte blir påverkad på
ett negativt sätt.



Nyckelbiotoper.
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Möjligheten till ett hållbart trafikflöde mellan centrala Hovmantorp och det
utpekade området.



Djur- och växtliv.

2.2.4 Strömbergshyttan

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Strömbergshyttan ligger mellan Lessebo och Hovmantorp längs med väg 25. Området har
betydande natur- och kulturvärden som bör bevaras vid en framtida exploatering. I
området finns det delvis utbyggd infrastruktur, men denna behöver ses över vid en
framtida exploatering.
Öster om den befintliga bebyggelsen finns Hyllsjön som dels innefattas av ett
naturvårdsprogram och dels strandskydd på 100 meter både i vatten och på land. Väster
om området finns det utpekade naturområden som är bevarandevärda. Detta ger en
stark förutsättning för att bygga attraktiva bostäder med närhet till både större samhällen
men också till goda rekreationsområden.
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Framtida bebyggelse
Området ses som lämpligt för bostäder i olika former, både fritidshus och
permanentbostäder. Potentiell bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till
natur och kulturvärden.
Vid

en

framtida

bebyggelse

måste

särskild

hänsyn

tas

både

till

naturvårdsprogrammet som finns runt Hyllsjön och dels till naturen väster om området.
Det är viktigt att bebyggelsen passar in i området för att bibehålla områdets karaktär. Då
infrastrukturen till viss del redan är utbyggd är det viktigt att fortsätta på detta för att
påverkan och inverkan på naturen ska minimeras.
Motivering till LiS


Närhet till infrastruktur.



Närhet till kommunikationsmöjligheter.



Förutsättningar för nya attraktiva bostäder.



Förutsättningar för att utveckla rekreationsmöjligheterna.



Genom att dessutom bebygga området kan kundunderlaget för servicen öka.



Allmänhetens tillgång till området ökar.

Ta hänsyn till vid planering


Området är varken detaljplanelagt eller berörs av områdesbestämmelse. Med
tanke på lokaliseringen av området i förhållande till riksväg 25 och Lessebo samt
Hovmantorp bör en detaljplan upprättas för området.



Tillgängligheten för allmänheten.



Fornminnen.



Potentiellt förorenad mark vid det gamla glasbruket.



Nyckelbiotoper.



Utveckling av väg 25.



Knyta samman rastplatsen öster om området med Strömbergshyttan.



Fiskevårdsområde.



Djur- och växtliv.
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2.2.5 Tjugosjö vid Östersjön

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området ligger i Tjugosjö mellan Lessebo och Skruv. Området har höga natur- och
kulturvärden som bör bevaras vid en framtida exploatering. I området finns det delvis
utbyggd infrastruktur, men denna behöver ses över vid en framtida exploatering. Det
finns i området redan en del bebyggelse, vilken kan kompletteras med ny bebyggelse.
Östersjön ingår i ett fiskevårdsområde och berörs av normalt strandskydd på 100
meter upp på land respektive ut till sjöss. Utöver detta finns det i området goda
förutsättningar för rekreation och friluftsliv.
Framtida bebyggelse
Mellan framtida bebyggelse och strandlinjen ska det lämnas en remsa orörd natur.
Framtida bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till dels natur- och
kulturvärden men också till den redan befintliga bebyggelsen.
Motivering till LiS


Det finns redan delvis utbyggd infrastruktur.



Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.



Naturnära bostäder.
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Ta hänsyn till vid planering


Ingen detaljplan bör göras för område utan istället bör varje åtgärd prövas separat.



Bevara en remsa natur, minst 25 meter från, längs med Östersjöns strandkant.



Fornminnen.



Nyckelbiotoper.



Kulturmiljöprogram.



Områdets historia.



Fiskevårdsområde



Djur- och växtlivet.

2.2.6 Blå- och Iglagöl vid Kosta

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
Området mellan Blå- och Iglagöl, samt öster om Kosta. Området har en gammal
järnvägsbank som fungerar som en avgränsning mot Blågöl. Det finns i närområdet goda
möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Både Blå- och Iglagöl är sjöar som bör
ses över gällande vattenkvaliteten för att säkerställa att potentiella föroreningar åtgärdas.
Båda sjöarna påverkas av normalt strandskydd på 100 meter. Området ligger i direkt
anslutning till Kosta och därmed även dess utbud av infrastruktur och service. Samtidigt
finns det en nära koppling till Kostas kulturmiljö som grundats i glastillverkningen från
sent 1700-tal och framåt.
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Framtida bebyggelse
Ny bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till Kostas närmiljö och kulturmiljö.
På grund av höga rekreations- och naturvärden bör det skapas en remsa mellan
bebyggelse och strandkant. Detta med tanke på tillgängligheten till dels vattenområdena,
men också till själva naturen.
Bebyggelsen ska inte utformas på ett sätt som utarmar naturvärden, vilket till viss del
innebär förtätning. Det är också viktigt att potentiell bebyggelse ger möjlighet till olika
former av bostäder och handel utifrån önskemål och behov. Området ligger i en del av
Kosta som kan fortsätta att utvecklas, eftersom det är nära till centrum.
Motivering till LiS


Infrastrukturen finns i själva Kosta, vilket är nära.



Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.



Naturnära bostäder



Öka attraktiviteten och serviceunderlaget för Kosta som samhälle.



Området är en förlängning av själva Kosta.

Ta hänsyn till vid planering


Genom detaljplanering ska en remsa, minst 25 meter bred, bevaras längs med
strandkanten.



Fornminnen.



Naturvärden.



Kulturmiljöprogram.



Områdets historia.



Djur- och växtlivet.



Sanering av Blå- och Iglagöl.
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2.2.7 Transjön

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt
fall.

Fakta om området
I området finns det ett mindre antal bostäder. Det finns ett glasbruk, Transjö hytta, som
är aktivt. Själva området i sig är beläget söder om Kosta nära riksväg 28. Området är
utpekat som en del i ett kulturmiljöprogram, vilket ska förvaltas.
Sjön påverkas av ett normalt strandskydd på 100 meter upp på land respektive ut på
sjön. Dessutom är Transjön en sjö som går över kommungränsen till Emmaboda
kommun.
Framtida bebyggelse
Den tilltänkta bebyggelsen kommer vara sammanhängande och överensstämmande med
den som redan finns där. Det är viktigt att bevara områdets karaktär. Detta för att
säkerställa dels att Transjön behåller sin vattenstatus, men också för att värna om
naturmiljöerna. Dessutom bör hänsyn tas till kulturmiljön.
Motivering till LiS


Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.



Naturnära bostäder.



Riksväg 28 som kopplar samman Kosta med Emmaboda kommun ligger intill
området.
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Ta hänsyn till vid planering


Ingen detaljplan bör göras för området utan istället bör varje åtgärd prövas
separat.



Ta hänsyn till de begränsningar av service som finns, men undersöka hur de kan
underlättas och förbättras.



Naturvärden.



Säkerställa att Transjön bevaras.



Fornminnen.



Kulturmiljöprogram.

2.2.8 Konsekvensanalys
Nedan presenteras ett antal delmål och strategier och vilka konsekvenserna blir om detta
genomförs. Dessutom presenteras nollalternativet som utgår ifrån att delmålet eller
strategin inte behandlas. Detta innebär att utvecklingen på denna punkt inte sker. Vissa
av de delmål eller strategier som presenteras finns både under olika rubriker men också
i olika delmål. Anledningen till detta är att vissa aspekter är breda och påverkar olika delar
av samhället olika.
Delmål och strategier

Konsekvenser

Nollalternativ

Ett varierande utbud

Genom att placera LiS-

Utan LiS-områden

områden på olika platser i

finns det en stor risk

kommunen är det möjligt att

för att kommunen

skapa olika former av

inte kommer kunna

förutsättningar för ett

utveckla landsbygden

attraktivt sjönäraboende. På

utan endast fokusera

detta sätt är det möjligt att

alla resurser på de

marknadsföra sig mot ett

redan befintliga

flertal olika personer på

samhällena. Detta är

samma gång. Det gör det

en negativ utveckling

också möjligt att lyfta fram

för landsbygden då

olika sidor av kommunen och

den kan uppfattas

dess styrkor.

som bortglömd och

Genom marknadsföring är

ignorerad.

det även möjligt att öka
antalet invånare i kommunen
vilket är en positiv utveckling
för samtliga aspekter av
samhället.
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Koppla samman natur och

Att utveckla landsbygden gör

Om landsbygden inte

boende.

det möjligt för fler människor

skulle utvecklas finns

att uppleva de natur- och

det risk att den

kulturvärden som finns i

istället förlorar sin

Lessebo kommun. Att förstå

egenskap som

något är en förutsättning för

alternativ boende och

att visa hänsyn för det värdet

rekreationsområde.

även längre fram. Därmed är
det viktigt att göra natur- och
kulturvärden tillgängliga för
fler människor för att
säkerställa att dessa värden
bevaras.
Öka tillgängligheten.

Att utveckla dessa områden

Utan LiS-områden

som LiS kommer inte bara

kommer

gynna en kommande

tillgängligheten för

befolkning utan kommer även

vissa av de utpekade

kunna gynna den befintliga

områdena inte att

befolkningen på dessa

förbättras.

platser. Människorna får en
möjlighet att dels utveckla
sina boende och samtidigt
kommer tillgängligheten att
öka då tydligare koppling till
olika samhällen kommer
skapas.
Blandning av ny exploatering

Det är viktigt för en

Om fokus endast

och förtätning.

diversifierad kommun att ha

ligger på ett fåtal

olika fokus för olika delar av

platser i kommunen

kommunen. Samtidigt måste

är det svårt att skapa

varje aspekt av samhället

en diversifierad

behandlas för att en

kommun, vilket kan

långsiktigt hållbar utveckling

skada den

ska vara möjlig att skapa för

kommunala

samtliga invånare. Lessebo

utvecklingen.

kommun har en stor styrka i
alla vattendrag som bör lyftas
fram i samband med
utvecklingen.
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Digital infrastruktur för alla,

Människor blir allt mer

Digital infrastruktur

inklusive landsbygden.

beroende av fungerande IT i

är en förutsättning

vardagen. IT är även en

för att många

förutsättning för många

människor ska vilja

företag, både stora och små,

bo och verka i

att existera. Genom att

kommunen. Utan

kontinuerligt utveckla den

denna kommer

digitala infrastrukturen

kommunens

kommer möjlighet att ges för

utveckling att

fler företag att placera sig i

avstanna.

kommunen.
Ett delmål för denna strategi
är att 95% av kommunens
befolkning ska ha möjlighet
till anslutning år 2020. Med
anslutning menas att en
anslutningspunkt ska vara
närmare än 5 meter.
Planberedskap.

Genom att redan peka ut i

Utan denna

översiktsplanen olika LiS-

utpekning finns det

områden blir det lättare för

en större osäkerhet

privatpersoner att i de

kring kommunens

utpekade områdena ansöka

vilja när det kommer

om strandskyddsdispens.

till strandnära

Samtidigt har kommunen

bebyggelse på olika

redan gjort en strategisk

platser i kommunen.

avvägning genom att välja
bort vissa områden i
kommunen som inte kommer
vara LiS-områden. Detta
medför att det i dessa
områden inte kommer vara
lika lätt att få dispens, vilket
medför att många områden
kommer bevaras.
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2.3 Miljö och samhällsnära natur
Vision: En miljövänlig kommun som är fossilfri.

I takt med att samhällen förtätas och utvecklas blir närheten till gröna ytor för rekreation
allt viktigare att inte påverka på ett negativt sätt. Lessebo kommun är en kommun där
kombinationen av närheten till storstaden och till god naturmiljö är en viktig aspekt för
attraktiviteten. Det är därför viktigt att bibehålla denna kombination och inte låta
ekonomiska aspekter påverka de ekologiska negativt. Mer i detalj kring miljöfrågor och
den problematik som fossila bränslen innebär för samhället finns att läsa i Energi och
klimatstrategiskt program för Lessebo kommun.
I kapitel 2.1 Boendemiljö var det möjligt att se hur den framtida bebyggelsestrukturen
kan se ut för kommunen. Att identifiera nya potentiella områden är endast en del av att
utveckla ett samhälle. En annan del är att knyta samman den nya med den befintliga
bebyggelsen för att skapa en helhet i samhället. Grönstrukturen i ett samhälle är ett
naturligt sätt att binda samman olika delar av samhället, samtidigt som närmiljön för
invånarna kan förbättras.
Ett sätt att fysiskt utforma grönstruktur är genom att skapa gång- och cykelvägar, med
anslutning till grönområde. För att göra en gång- och cykelväg attraktiv krävs det att vägen
är trivsam, trygg och trafiksäker. Dessa stråk kommer i takt med att samhället utvecklas
att följa med utvecklingen för att binda samman de nya områdena med den redan
befintliga bebyggelsestrukturen som finns i kommunens olika samhällen. Grönstrukturen
bildas av alla grönområden oavsett vem det är som äger eller förvaltar de olika delarna.
Grönstrukturen medför även ett ökat fokus på den ekologiska aspekten av hållbarhet
vilket är en av grunderna för att utveckla ett långsiktigt samhälle. Den ekologiska aspekten
är inte något som kommer vara mer i fokus på en plats än en annan utan den kommer
ha samma fokus i alla delar av kommunen. På detta sätt ges alla medborgare en möjlighet
till god livsmiljö. Grönstrukturen kan liknas med ett samhälles lungor eftersom den bidrar
till en bättre luftkvalité och ett starkt närområde.
Sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det i många fall grönstrukturen som hjälper
till att bearbeta effekterna av klimatförändringar, vilket kallas återhämtningsförmåga.
Grönstrukturen hjälper till att lindra vädrets makter oavsett vilken väderlek det är. Vid
förtätning blir dessa gröna områden allt viktigare att bevara eftersom det är svårt att
återskapa något som har gått förlorat.
I ett första skede kommer grönstråken att utvecklas inom samhällena för att sedan
kunna fortsätta ut till landsbygden i kommunen. Översiktsplanens övergripande tidsplan
är 2040 vilket gör det möjligt att presentera utvecklingen i etapper. Det är viktigt att först
planera gång- och cykelstråk inne i samhällena för att sen kunna utveckla stråk mellan
samhällena. Om det görs tvärtom kan cyklister och gående visserligen ta sig mellan
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samhällena på ett säkert sätt, men inte inne i själva samhället, vilket motverkar
ursprungssyftet.

2.3.1 Framtida grönstruktur i Lessebo
I Lessebo samhälle finns det en befintlig grönstruktur som är viktig att bibehålla och
utveckla. Utvecklingen kommer att ske både för den befintliga bebyggelsen men också för
den nya. Detta innebär att stråk inte endast kommer fokuseras till en del av samhället
utan kommer vara mer generellt utspridda.
Syftet med de olika stråken är att det främjar god folkhälsa genom rörelse och motion
samtidigt som det bidrar till att ta sig till olika faciliteter runt om i samhället. Detta
samtidigt som det ska ses som en trevlig upplevelse att röra sig i samhället snarare än en
transportsträcka från punkt A till punkt B.
Lessebo är ett samhälle som kan utvecklas åt ett antal olika håll vilket gör att
införandet av stråk som knyter samman de olika delarna kommer vara viktigt. Det gör det
också möjligt för invånare att dels ha nära till grönytor inom samhället men också till
naturen utanför samhället.
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I kartan är det dels möjligt att se hur olika delar av Lessebo samhälle kan tänkas bindas
samman, men även hur framtida kopplingar till andra delar av kommunen kan utvecklas.
Genom att skapa denna grönstruktur kommer områden som Djurhult att få en tydligare
och attraktivare koppling till centrala Lessebo. Det kommer även skapas kopplingar
mellan områden som utvecklas och den befintliga strukturen.
Grönstrukturen i Lessebo kommer även att knyta samman industriområdena runt
järnvägen med den övriga delen av samhället. Anledningen är att fler människor ska
kunna erbjudas alternativa transportmöjligheter utan att deras tillgänglighet påverkas. Till
exempel Grycksbo som ligger i den södra delen av Lessebo samhälle.
I kartan är det också möjligt att se hur de gröna stråken inte bara kopplar samman
bebyggelsen men också gröna områden som parker och campingen i Djurhult. Detta är
värdefulla kvaliteter som kommer bli allt viktigare att bibehålla och förvalta i takt med att
samhället förtätas och utvecklas.

2.3.2 Framtida grönstruktur i Hovmantorp
Den planerade grönstrukturen i Hovmantorp kommer på ett tydligt sätt att binda samman
de olika delarna av samhället, östra och västra delen. En början på detta finns redan
genom ett stråk söder om järnvägen. Grundprincipen för utvecklingen i Hovmantorp är
att det ska vara enkelt att ta sig fram inom samhället och det ska även vara enkelt att ta
sig till utkanten.
I utkanten av samhället finns det höga kultur- och naturvärden i form av exempelvis
vandringsleder i skogen och fornlämningar. Dessa kommer genom grönstråk att tydligt
kopplas till samhället och det kommer dessutom finnas stråk som leder vidare. I en första
etapp kommer fokus att vara på att utveckla grönstrukturen inom Hovmantorp för att det
i nästa steg ska vara möjligt att koppla samman samhället med områden som Ormeshaga.
En viktig punkt att integrera i grönstrukturen är järnvägsstationen som ligger i
Hovmantorp. Detta eftersom stationen dels ligger centralt men också för de möjligheter
som stationen innebär för Hovmantorp som samhälle.
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I kartan är det möjligt att se den första etappen av den tänkta grönstrukturen för
Hovmantorp. Kopplingen ut ur samhället till andra orter kommer inte att presenteras i
någon specifik karta eftersom den utvecklingen kommer ske på en kommunnivå.
Det som är möjligt att se i kartan är hur både nya och redan befintliga områden ligger
i fokus för sammankopplingen. Detta är en grundförutsättning för att det ska fortsätta
vara attraktivt att bo i Hovmantorp. Genom att knyta samman alla områden får samtliga
invånare tillgänglighet till den service och transportalternativ som Hovmantorp
innehåller.

2.3.3 Framtida grönstruktur i Skruv
Skruv är ett samhälle med närhet till badplatser och naturmark. Fokus för samhället
kommer därför vara att i första hand binda samman dessa kvalitéer med bebyggelsen för
att göra den tillgänglig för alla. Den huvudsakliga bostadsbebyggelsen i Skruv är
lokaliserad på den södra sidan om järnvägsspåret. Kopplingen mellan södra och norra
delen av samhället kommer vara viktig att stärka, inte minst för att stärka trafiksäkerheten
för de gående och cyklister som passerar över spåret. Anledningen är dels för de
arbetstillfällen som finns i Skruv men också för de naturvärden som finns på respektive
sida om spåret.
Badplatsen i den sydöstra delen av samhället kommer inkluderas i grönstrukturen.
Detta är ett område som innehåller värdefulla naturvärden och som används flitigt av de
boende och besökare. Dessa värden ska bevaras och förvaltas snarare än exploateras för
något annat ändamål.
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I kartan ovan är det möjligt att se hur Skruvs olika delar binds samman med olika stråk.
Men det är även möjligt att se hur stråk kan utformas som leder till och från Skruv, vilket
är viktigt för att det ska finnas alternativ till vägar. På sikt bör Skruv knytas till Lessebo
genom gång- och cykelvägar. Beroende på vilken sträckning som väljs kan vissa byar dra
nytta av denna koppling mer än andra.
Idén är i första hand att det ska skapas fler och tydligare förbindelser mellan Skruv
och Lessebo för att invånarna i respektive samhälle ska kunna ta sig mellan orterna. Idag
går det endast med buss och bil att ta sig mellan orterna, vilket minskar antalet personer
som kan resa. Genom att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg ökar attraktiviteten.
Viktiga aspekter av Skruv att koppla samman med bostadsbebyggelsen är de gröna
områden som exempelvis elljusspåret i sydvästra delen av Skruv och badplats i den
sydöstra. Genom att knyta samman dessa platser med grönstråk kommer attraktiviteten
att öka och därmed locka fler besökare. Det blir då viktigt att dessa områden fortsätter
utvecklas och erbjuda en positiv upplevelse.
En annan unik upplevelse som Skruv kan erbjuda är närheten till Utvandrarleden.
Denna sammanfaller delvis med andra stråk och kommer därför indirekt att utvecklas.
Men fokus kommer även att vara på den del av Utvandrarleden som är ett eget stråk.
Leden går förutom i Lessebo kommun även genom Tingsryd och Emmaboda kommuner,
vilket medför att samarbete om att bevara kulturstigen attraktiv är en gränsöverskridande
aktivitet. Mer om detta står i kapitel 3.

2.3.4 Framtida grönstruktur i Kosta
I Kosta finns det ett elljusspår i den södra delen av samhället och det finns även stråk som
leder söderut till Djupgöl. När Kosta fortsätter utvecklas kommer även dessa områden att
vara nödvändiga att se över för att säkerställa att de fortsätter vara attraktiva.
En utveckling av dessa stråk kommer ske i samband med kompletteringar av andra
stråk i den norra delen av Kosta. De stråk i den östra delen av samhället som är i fokus är
dels från Iglagöl, men också från Blågöl. Detta område kommer vara ett av de område
som prioriteras för ny bebyggelse i Kosta och det är därför viktigt att grönstråk för
rekreation och motion ses över.
Kosta, såväl som i övriga kommunen, ska det vara möjligt att ta sig direkt från hemmet
till sitt rekreationsområde utan att först behöva ta bilen en sträcka. Detta kommer ske
genom att både nya och redan befintliga stråk kopplas till det vägnät som förbinder
bebyggelsen i Kosta. Kopplingarna kommer att utformas i form av gröna gång- och
cykelstråk som i sig ska vara en del av själva rekreationsområdet.
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I kartan illustreras hur de olika delarna av Kosta dels kan knytas samman men också hur
nya och gamla områden får en tydlig koppling. Kosta är nämligen ett samhälle med
attraktionspunkter i båda delarna, både norra och södra, och det krävs därför en smidig
och tydlig koppling mellan dessa punkter. I kartan är det också möjligt att se hur olika
stråk kan leda till och från Kosta för att öka antalet personer som kan använda och
uppleva dem.
Kosta som samhälle är i behov av en bättre kontakt mellan den norra och den södra
delen. Därför behövs ett grönstråk som möjliggör för människor att transportera sig inom
samhället på ett säkert sätt. Samtidigt som säkerheten är viktigt, är det även viktigt att
stråket i sig är en upplevelse. Det ska även vara möjligt att med hjälp av detta stråk ta sig
till de rekreationsområden som finns i närheten av Kosta.
Ett annat stråk som kommer utvecklas är mellan Lessebo och Kosta, via den gamla
järnvägsbanken. Syftet med stråket kommer vara att dels agera som en transportväg för
gång och cykel, även att skapa en målpunkt. Detta kommer ske genom att stråket blir
attraktivt och en positiv upplevelse som lockar kommunens invånare. Stråket ska inte
bara vara en transportsträcka från punkt A till B.

2.3.5 Konsekvensanalys
Nedan presenteras ett antal delmål och strategier och vilka konsekvenserna blir om detta
genomförs. Dessutom presenteras nollalternativet som utgår ifrån att delmålet eller
strategin inte behandlas. Detta innebär att utvecklingen på denna punkt inte sker. Vissa
av de delmål eller strategier som presenteras finns både under olika rubriker men också
i olika delmål. Anledningen till detta är att vissa aspekter är breda och påverkar olika delar
av samhället olika.
Delmål och strategier

Konsekvenser

Nollalternativ

I kommunen ska alla

Genom att utveckla

Utan ett specifikt

invånare ha max 10 minuters

grönområdena som finns i

fokus på att ta vara

promenad till ett

samhället kan attraktiviteten

på gröna områden

grönområde, vilket är

öka. Dessutom skapas

kommer dessa med

ungefär 1 km.

förutsättningar för att den

tiden att utarmas

dagliga motionen ska vara

genom olika former

uppnåelig samtidigt som

av exploatering.

möjligheten att uppleva gröna
områden stärks.
Gång- och cykelpassage i

En gång- och cykelpassage i

Utan denna passage

Lessebo.

Lessebo samhälle med syfte

kommer den otrygga

att överbrygga riksväg 25

och bristande

vilket ger invånare en möjlihet
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att kunna förflytta sig på ett

trafiksituationen som

säkert och tryggt sätt mellan

finns idag att kvarstå.

den östra och västra delen.
Säkra och trivsamma

Utveckling av grönstråk inne i

Utan attraktiva

grönstråk inom samhället.

kommunens samhällen bidrar

grönstråk kommer

till att fler människor får

olika delar av

möjlighet till rekreation.

samhällena att

Dessa stråk kan sedan bindas

utvecklas utifrån de

samman med olika leder i

egna

form av exempelvis elljusspår

förutsättningarna

för att människor säkert ska

snarare än som en

kunna ta sig till sina

helhet. Detta medför

rekreationsområden utan att

risker för segregation

använda bilen. Genom att

och utanförskap för

utveckla gröna stråk kommer

vissa individer.

olika delar av respektive
samhälle att bindas samman
för att bilda en helhet och
stärka den sociala
hållbarheten. Dessutom
kommer attraktiviteten att
öka, vilket medför att fler
människor kommer vilja flytta
till kommunen och bidra till
utvecklingen. En annan faktor
som grönstråken kommer
hjälpa till med är
tillgänglighetsaspekten som
förbättras då fler människor
kan röra sig inom samhället
på ett trivsamt och tryggt sätt.
Gång- och cykelleder mellan

Leder mellan kommunens

Genom att inte

kommunens olika samhällen.

olika samhällen kommer att

utveckla leder mellan

bidra till att öka attraktiviteten

kommunens olika

för kommuns invånare. Detta

samhällen riskerar de

då det är möjligt att välja olika

olika delarna av

transportmedel beroende på

kommunen att bli

person och vilja.

svåråtkomliga för de

Attraktiviteten ökar också det

som inte vill ta bilen.
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kommunen förutom att

Detta kommer kräva

profilera sig som en

stora ingrepp i

pendlarkommun också

naturen för att kunna

fokuserar på invånarnas

erbjuda samma

hälsa. Att kunna gå eller cykla

naturupplevelse som

mellan de olika samhällena

gång- och cykelleder.

bidrar till vardagsmotionen

På detta sätt riskerar

och stärker då hälsan. Dessa

kommunen att

leder kommer även göra det

minska attraktiviteten

möjligt för fler människor att

och dragningskraften

uppleva naturen, vilket är en

för att bo i

av de största styrkorna som

kommunen.

kommunen har. Genom att
attrahera medborgare ökar
variationen av vad som
efterfrågas, vilket bidrar till ett
mångsidigt samhälle. Ett
exempel på ett alternativt
färdmedel är elcyklar som kan
användas istället för bil
mellan samhällena.
Bevara naturen och arbeta

Naturen är inte en del av

Genom att inte

för att på ett hänsynsfullt sätt

kommunen som går att flytta

bevara naturen utan

ta med miljön i alla

och ersättas utan något som

endast fokusera på

beräkningar.

måste bevaras och värnas

exploatering kommer

om. Naturen är en aspekt

mer mark att frigöras

som måste tas med i de

för nybyggnation.

kalkyler som görs i frågan om

Samtidigt kommer

exploateringskostnader.

avståndet till gröna

Genom att värdera naturen

och unika områden

på ett liknande sätt som

att öka då skogar och

andra delar av exploatering

andra naturområden

kommer Lessebo kommun

försvinner och

kunna uppnå en balans

förlorar alla värden.

mellan naturvärdena och

Detta kommer

nybyggnation. På detta sätt

medföra att

görs det möjligt för ekologisk

kommunen under en

och ekonomisk hållbarhet att

tid kan växa snabbt

uppnås i symbios med

för att sedan förlora
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varandra. En symbios

riktningen och

kommer medföra att Lessebo

attraktiviteten som

kommun utvecklas i en takt

plats, vilket innebär

som är anpassad både för

att kommunen sakta

ekonomisk tillväxt men också

försvinner.

med hänsyn till ekologiska
värden, vilket bidrar till en
fortsatt attraktiv kommun.
Minska de fossila utsläppen

Genom att endast fokusera

Om utvecklingen

med 62 % till 2030 i

på fossilfria medel är det

fortsätter som

förhållande till 2008 års

möjligt att lämna vidare en

tidigare med ett

nivåer.

kommun som är

starkt beroende av

miljömedveten till nästa

fossila medel

generation. Det säkerställer

kommer framtida

även att det är möjligt för

generationer inte att

framtida generationer att

ha möjlighet att

uppleva det som idag tas för

uppleva jorden på

givet gällande gröna skogar

samma sätt som

och levande vatten. Att ha en

tidigare. Det kommer

förståelse för naturen är av

vara förödande för

yttersta vikt för att Sverige

stora delar av livet på

och därmed Lessebo

planeten, där Sverige

kommun ska kunna fortsätta

och Lessebo kommun

fungera även på längre sikt.

ingår.
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2.4 Infrastruktur
Vision: En modern kommun med världen runt knuten.

Lessebo kommun berörs av två riksvägar och en järnväg vilka knyter samman de olika
mindre vägarna. De riksvägar som trafikerar kommunen är riksväg 25 och 28. Riksväg 25
går från Kalmar till Halmstad via Växjö och riksväg 28 går från Karlskrona till Vetlanda via
Emmaboda.
Järnvägsspåret som går igenom kommunen passerar Hovmantorp, Lessebo och
Skruv. I nuläget finns det två stopp i kommunen och det är i Hovmantorp och Lessebo.
Från dessa stationer är det möjligt att resa västerut mot exempelvis Växjö, Alvesta och
Göteborg eller österut mot Emmaboda och Kalmar. Via järnvägen kan resenärer resa till
exempelvis Stockholm, Göteborg eller Malmö för vidare färd till kontinenten.
Att ha en fungerande infrastruktur är en nödvändighet för att få till ett samhälle som
fungerar. Detta innebär även att kommunikationer i form av kollektivtrafik måste fortsätta
utvecklas, vilket görs i samarbete med respektive bolag och region Kronoberg och Kalmar.

2.4.1 Vägar
Vägnätet som det ser ut är både en styrka och en svaghet. Styrkan är att det är lätt att ta
sig till de större vägarna från många delar av kommunen. Nackdelen är att vägarna i vissa
fall kan upplevas som barriärer som delar samhällen i två delar eller som förhindrar
utveckling av nya områden.
I Lessebo kommun finns det förutom de två riksvägarna även ett flertal länsvägar som
knyter samman landsbygden med de olika samhällena. Genom att fortsätta utveckla
dessa länsvägar ökar trafiksäkerheten och det blir möjligt för fler människor att resa inom
kommunen. Länsvägarna kommer inte bara att utvecklas med fokus på bilar utan även
trafiksäkra lösningar för cyklar kommer utvecklas mellan orterna.
Genom att göra om riksväg 25 i kommunen till en 2+1 väg, mötesfri landsväg, kommer
framkomligheten till Hovmantorp och Lessebo att förbättras samtidigt som närheten
bibehålls. Det kommer vara viktigt att se över vissa delar av sträckningen för att vägen ska
kunna vara trafiksäker. Bland annat behövs en gång- och cykelpassage i Lessebo samhälle
för att överbrygga riksväg 25.
Detta är något som inte kommer att påverka utfartsmöjligheterna eller hur riksväg 25
kopplar samman Hovmantorp och Lessebo med grannkommunerna. Att bibehålla
framkomligheten är av yttersta vikt för att kommunen ska kunna fortsätta fungera. För
att trafiksäkerheten ska kunna fortsätta utvecklas bör även alternativa lösningar på
utfarter, exempelvis rondeller eller längre på- och avfarter, ses över i Hovmantorp.
Att riksväg 25 går igenom Lessebo samhälle är i nuläget en nödvändighet för att
samhället ska kunna fortsätta existera och utvecklas. Dock måste trafiksäkerheten
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prioriteras framför framkomligheten, vilket innebär att hastigheten inne i samhället
kommer att sänkas. Det kommer även att på vissa platser utvecklas säkra övergångar,
vilka kopplar samman de olika delarna av samhället genom stråk.
Om riksväg skulle få en alternativ sträckning och därmed gå utanför Lessebo samhälle
kommer det att medföra betydande negativa konsekvenser för samhället. En helt ny
sträckning tar mycket mark i anspråk och naturen är en av de största tillgångarna som
kommunen har. Tillgängligheten till Lessebo samhälle försvåras genom en förbifart och
minskar attraktiviteten av Lessebo som samhälle. Det är därför nödvändigt att riksväg 25
som helhet kommer att bibehålla sin sträckning genom samhället men uppgraderas till
en 2+1 väg på resterande sträcka mellan Eriksmåla och västra Hovmantorp.
Riksväg 28 passerar precis utanför Kosta och knyter samman Kosta med
grannkommunerna. Länsvägen mellan Kosta och Lessebo behöver upprustas och bli mer
trafiksäker, i synnerhet som kommunikationerna mellan Kosta och Lessebo med buss
måste utvecklas.
Målet är att det ska vara möjligt att bo antingen i Kosta eller Lessebo men ändå jobba
i den andra orten. Då kan båda samhällena utvecklas tillsammans och i harmoni med
varandra

De förbindelser som måste utvecklas och som kommer ligga i fokus under

de närmsta åren är både inom kommunen men även till orter utanför kommunen. För
Skruv innebär detta ett ökat fokus på kollektivtrafik i form av buss och tågförbindelser.
Bussarna kommer i första hand att vara inom länet medan tåget ger förbindelser
andra kommuner. För att det ska vara möjligt att skapa bra bussförbindelser måste
vägnätet fortsätta utvecklas och underhållas.
År 2040 är riksväg 25 en modern kommunikationsled för många transportmedel.
Bussförbindelserna kopplar samman landsbygden med tätorterna samtidigt som dessa
kopplas till andra orter i grannkommunerna. Det ska inte vara nödvändigt att alltid ta bilen
utan det ska finnas bra alternativ. Länsvägarna i Lessebo kommun är trafiksäkra och
erbjuder samtliga samhällen en attraktiv förbindelse med varandra.

2.4.2 Järnväg
Järnvägen går i Lessebo kommun genom tre samhällen men tågen har endast möjlighet
att stanna i två av dessa, nämligen Hovmantorp och Lessebo. Den tredje ort som tågen
går genom är Skruv. Både Hovmantorp och Lessebo är beroende av att tåg har möjlighet
att stanna då det gör dem attraktiva som pendlarorter. Skruv har inte denna styrka då det
idag inte finns några perronger där tågen kan stanna och resenärer kan välja att stiga av
eller på.
För att Skruv ska vara en attraktiv ort kommer det vara viktigt med ett stopp för
järnvägen. Detta kommer medföra att mindre tåg som reser mellan Kronobergs och
Kalmar län kommer få möjlighet att stanna i Skruv och plocka upp passagerare. Om detta
skulle ske kommer Skruvs utveckling att accelerera då många förutsättningar till ett gott
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liv redan finns i samhället idag. Det som kommer vara viktigt är att utbudet av
transportmöjligheter inte bara begränsas till att vara inom Kronobergs län utan är
länsöverskridande.
Fokus för järnvägen kommer på grund av detta att vara på att skapa ett stopp i Skruv.
Genom att placera ett tågstopp i Skruv skapas en av de viktiga faktorerna som ett
samhälles utveckling är beroende av. Ett tågstopp genererar förvisso inte per automatik
fler invånare, men det skapar förutsättningar. Av denna anledning är det därmed en
prioritet i samarbete med berörda parter att placera ett tågstopp i Skruv.
Dock är det inte bara Skruv som kommer utvecklas när det gäller järnvägen utan även
Hovmantorp och Lessebo kommer utvecklas. I Hovmantorp kommer fokus vara på att
öka kapaciteten för både persontåg och godståg. Detta skulle stärka Hovmantorp som
pendlarort för de som vill jobba i Växjö men inte bo i staden. Samma utveckling kommer
även ske i Lessebo eftersom tidsskillnaden i pendling till Hovmantorp respektive Lessebo
inte är stor.
Detta medför att järnvägen, trots att den inte går genom samtliga samhälle i
kommunen, har en viktig funktion att fylla. Kosta är ett exempel på ett samhälle som inte
har någon järnväg men som ändå påverkas. Det går från järnvägen bussar till Kosta som
kommer göra det möjligt för en större arbetspendling för fler i kommunen.
Förutom de positiva effekter som järnvägen bidrar till finns det en baksida, en negativ
del, buller. Då järnvägen går genom tre samhällen skapar den bullerproblematik i
samtliga samhällen. Genom att beakta bullerproblematiken och hela tiden arbeta med
den i exploateringsfrågor och ombyggnation kommer nya lösningar och möjligheter att
skapas. Samtidigt kommer detta göra det möjligt för fler människor i Lessebo kommun
att resa med tågen som ett fungerande alternativ till bilen. För att Lessebo kommun ska
fortsätta vara en aktör i Kronobergs fortsatta utveckling måste det skapas möjligheter för
nya boende. Det är även viktigt att ta fram trafiksäkra passager vid järnvägarna för att det
ska vara möjligt att bosätta sig på olika platser i samhällena.
Med detta som bakgrund kommer det år 2040 finnas tågstopp i samtliga av
kommunens större samhällen där järnvägen passerar. För resenärer finns det goda
möjligheter att ta sig till och från sin ort med hjälp av tågtrafiken. Järnvägen är inte ett
hinder utan en möjlighet som ska förvaltas och utvecklas för att ge invånare den service
de efterfrågar. Det ska vara möjligt att bo i kommunen men arbeta på annan ort och
använda sig av tågen för en säker och tidseffektiv resa.

2.4.3 Pendling
Under 2013 publicerade Region Kronoberg ett Underlag till Trafikförsörjningsprogram
som bland annat diskuterade hur olika kommuners befolkning i Kronobergs län pendlar.
För Lessebo var resultatet att 738 personer pendlar in till kommunen medan 1588 pendlar
ut ur kommunen för sitt arbete. Under 2014 ökade både in- och utpendlingen till
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kommunen till 767 inpendlare respektive 1624 utpendlare. Den största pendlingen sker
till och från Växjö. Pendlingen sker både med hjälp av vägar och järnvägar beroende på
vilken ort det är som är målområdet. Detta innebär att trafikinfrastrukturen är en fråga
som inte endast går att behandla på lokal nivå utan något som kräver ett regionalt
perspektiv över länsgränserna.
Under de kommande åren kommer dels Lessebo kommun att tillsammans med
regionala och lokala aktörer utveckla en fungerande pendling till och från kommunens
orter. Naturliga förbindelser är dels vägnätet som kopplar samman kommunen med
samtliga grannkommuner, men också järnvägen som kopplar samman över länsgräns
och till större städer. Utöver själva förbindelserna måste även säkerheten kring
exempelvis tågstationer och längs med rälsen utvecklas på samma sätt som vägnätet
måste ses över.
Om dessa punkter utvecklas och behandlas både på lokal och regional nivå är det
möjligt att Lessebo som kommun blir ett starkare alternativ för inflyttning. Det som
Lessebo kan erbjuda blir då en stor möjlighet att jobba i städer som Växjö, Karlskrona
eller Kalmar samtidigt som naturen är nära bostaden. Att utveckla tillgängligheten och
säkerheten i trafikinfrastrukturen är därför en viktig del av utvecklingen av kommunen
som en helhet.
Genom att möjliggöra för människor i Skruv att pendla till och från orten för arbetet
sker två utvecklingar. Dels ökar Skruv som attraktionsort och blir en starkare aktör i den
lokala utvecklingen. Dessutom kan möjligheten att pendla till och från kommunen öka när
fler människor får tillgång till alternativ till bilen. I kartorna nedan är det möjligt att se
mängden in- och utpendlare så som det såg ut 2013.
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Källa: Underlag till Trafikförsörjningsprogram av Region Kronoberg, 2013
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Källa: Underlag till Trafikförsörjningsprogram av Region Kronoberg, 2013

2.4.4 Konsekvensanalys
Nedan presenteras ett antal delmål och strategier och vilka konsekvenserna blir om detta
genomförs. Dessutom presenteras nollalternativet som utgår ifrån att delmålet eller
strategin inte behandlas. Detta innebär att utvecklingen på denna punkt inte sker. Vissa
av de delmål eller strategier som presenteras finns både under olika rubriker men också
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i olika delmål. Anledningen till detta är att vissa aspekter är breda och påverkar olika delar
av samhället olika.
Delmål och strategier

Konsekvenser

Nollalternativ

Goda kommunikationer.

Möjligheten att välja bort

Utan utveckling av

bilen till förmån för buss och

goda

tågförbindelser kommer att

kommunikationer

förbättras. Detta kommer

kommer det vara

medföra att de som bor i

svårt att fortsätta

Hovmantorp, Lessebo och

profilera kommunen

Skruv kan välja tåget som ett

som en

fungerande alternativ för

pendlarkommun där

pendling. Samtidigt kommer

det är lätt att bo och

invånare i Kosta att kunna

jobba på olika platser.

välja bussen som deras

Kommunikationer är

transportmedel. På detta sätt

en förutsättning för

kommer utvecklingen i

att Lessebo kommun

kommunen att sträva efter att

ska kunna fortsätta

infrastrukturens påverkan på

existera och ha en

miljön ska minskas. Som ett

kontinuerlig

ytterligare led i detta kommer

utveckling på ett

cykelvägar med tillhörande

hållbart sätt.

parkeringar på de olika
stationerna och hållplatserna
att utvecklas för att det inte
ska vara nödvändigt att ta
bilen för att sedan resa vidare
med kollektivtrafiken.
Hållbar pendling kommer bli
allt viktigare med tiden vilket
innebär att det är viktigt att
tidigt förbereda och utveckla
möjligheterna till pendling.
Prioritering vid utbyggnad av

När nya områden utvecklas

Om det inte finns ett

nya områden.

kommer det från början att

samspel mellan

finnas goda möjligheter till att

kollektivtrafiken och

välja bort bilen som

utvecklingen av nya

transportmedel. Detta medför

områden kommer

att variationen av människor

tillgängligheten att
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kommer öka då det lockar

försämras, vilket

olika personer beroende på

medför färre

var i kommunen utvecklingen

invånare. Det

sker. Att utveckla nya

kommer även

områden i anslutning till

innebära att större

redan befintliga områden och

markområden

infrastrukturen kan värdefull

kommer att behöva

mark bevaras och bli en del av tas i anspråk.
utvecklingen. På detta sätt
kommer människor i direkt
kontakt med naturen i
vardagen samtidigt som
tillgängligheten till och från
kommunen stärks.
Möjlighet att ladda elbilar.

Samtidigt som utvecklingen i

Om elbilar inte

Lessebo kommer medföra att

inkluderas i

det ska vara möjligt att välja

utvecklingen utan det

bort personbilen kommer den

endast skapas

fortsätta vara ett starkt

förutsättningar för

alternativ för många. Det är

bensin- och

därför viktigt att Lessebo

dieseldrivna fordon

kommun möjliggör det för

kommer det inte vara

renare bilar att fungera i

möjligt att uppnå

kommunen. Utvecklingen

målet Minska de

inom personbilar fokuseras

fossila utsläppen med

mer och mer på elbilar. I

62 % till 2030 i

Lessebo kommun ska det

förhållande till 2008

vara möjligt att ladda sin

års nivåer.

personliga elbil i samtliga av
de fyra samhällena på ett sätt
som gör det möjligt att välja
bort andra bränsledrivna
bilar. Detta medför att målet
Minska de fossila utsläppen
med 62 % till 2030 i förhållande
till 2008 års nivåer kommer
vara möjligt att uppnå
samtidigt som valmöjligheten
av transportmedel bevaras.
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Digital infrastruktur för alla.

Människor blir allt mer

Digital infrastruktur

beroende av fungerande IT i

är en förutsättning

vardagen. IT är även en

för att många

förutsättning för många

människor ska vilja

företag, både stora och små,

bo och verka i

att existera. Genom att

kommunen. Utan

kontinuerligt utveckla den

denna kommer

digitala infrastrukturen

kommunens

kommer möjlighet att ges för

utveckling att

fler företag att placera sig i

avstanna.

kommunen.
Ett delmål för denna strategi
är att 95% av kommunens
befolkning ska ha möjlighet
till anslutning år 2020. Med
anslutning menas att en
anslutningspunkt ska vara
närmare än 5 meter.
Möjlighet till integration

Med stark tillväxt tillkommer

Utan möjligheter till

genom offentliga platser.

ett stort behov av integration

integration kommer

för att nya invånare i

det försvåras för

kommunen ska känna en

medborgare att bli en

delaktighet. Detta är oavsett

del av kommunen

vem personen som flyttar till

och därmed påverka

kommunen är. Genom att

utvecklingen. Nya

skapa attraktiva områden

medborgare är i

kring offentliga platser som

många fall det som

stationerna ges möjlighet för

driver kommunen

människor att i större

framåt med nya idéer

utsträckning träffas och lära

och företag.

av varandra. I Lessebo
kommun ska hinder för
möten mellan människor
minimeras för att den sociala
hållbarheten ska stärkas
samtidigt som infrastrukturen
utvecklas.
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2.5 Skola
Vision: En kreativ kunskapskommun där vi lägger grunden till ett livslångt
lärande.
I Lessebo kommun är det för tillfället möjligt att gå från första till nionde klass. Dock är
det bara Lessebo samhälle som erbjuder möjlighet att gå klass sju till nio. Utöver detta är
det grannkommuner exempelvis Växjö som står för skolmöjligheter. Detta är en
verklighet som kommer förändras i takt med att kommunens utveckling avancerar.
För att Lessebo som kommun ska kunna öka sin attraktivitet är det viktigt att samtliga
samhällsgrupper får möjlighet till ett gott liv. En av dessa är familjer med barn i skolåldern.
Det ska vara möjligt att gå hela sin utbildning från första året till årskurs 9 i kommunen.
Eftergymnasial utbildningen i form av högskola och universitet är något som kommer vara
svårt att skapa egna. Ett alternativ är däremot att skapa en koppling till Linnéuniversitet.
Genom dessa potentiella utvecklingsområden är det då möjligt att utveckla en kommun
som vänder sig mot alla åldrar.
Under de senaste åren har befolkningen i Lessebo kommun ökat och som prognoser
visar i kapitel 2.1 kommer kommunen att fortsätta växa. Detta ställer hela tiden nya krav
på att kunna erbjuda invånarna bättre och fler utbildningsmöjligheter. Att utveckla en
skola som rustar barn och ungdomar med kunskaper samt som ger förutsättningar för
att förmågor ska utvecklas är därför en viktig del i hållbar utveckling.
För att kommunen ska kunna utvecklas med fokus på hållbarhet för samtliga av de
tre aspekterna är det också viktigt att framtidens medborgare utbildas inom detta. Syftet
med detta är att det i skolan finns möjlighet att utbilda människor att se fördelarna med
hållbarhet. Dessutom ska utvecklingen av skolan förhålla sig till framtidskompetenserna
som har tagits fram bland annat av EU och OECD. Framtidskompetenserna fokuserar på
grundläggande kunskaper för kommunikation och individens ansvar i ett samhälle med
syfte att skapa en hållbar utveckling.
För mer och djupare information om skolans framtida utveckling i kommunen läs
vidare i Lessebo kommuns Lokalförsörjningsprogram.

2.5.1 Fysisk utveckling
Utbildningen i Lessebo kommun ska utformas med fokus på eleverna och deras
förutsättningar till ett hållbart lärande. För att kunna skapa en utveckling som gynnar
samtliga är det viktigt att samtliga nivåer får samma prioritet. Det ska skapas en möjlighet
för eleverna att genom skolan utvecklas.
I Lessebo kommun är det viktigt att bostäder och nya områden som pekas ut i kapitel
2.1 knyts samman med skolans utveckling. För att en skola ska vara attraktiv och tillgänglig
är det viktigt att samtliga elever kan ta sig till skolan på ett säkert sätt. Detta binder även
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samman med den grönstruktur som är illustrerad i kapitel 2.3 eftersom gröna värden är
något som ska göras tillgängliga för skolor i kommunen.
I samtliga fyra samhällen i kommunen kommer det vara möjligt att gå låg- och
mellanstadiet medan det i Lessebo samhälle utvecklas en högstadieskola som kan växa i
proportion med behovet. Detta innebär att det blir möjligt att dels utveckla den lokala
kunskapen och stärka de egna samhällena. Men det innebär också att det är möjligt att
skapa en koppling mellan de olika samhällena i kommunen och deras ungdomar. Lessebo
kommun är en del av sydöstra Sveriges arbetsmarknad och genom skolan kan
kommunens roll stärkas samtidigt som elevernas lärande ökar.
För att vidare kunna utveckla skolan inom kommunen och stärka förutsättningar i
arbetsmarknadsregionen kommer ett samarbete med Linnéuniversitet ses över. En fördel
med Lessebo som kommun är att Linnéuniversitet finns både i Växjö och i Kalmar och
mellan dessa båda städer går bil- och järnvägar som möjliggörs av flera tågstopp i
kommunen. Genom att dessutom bygga bostäder för studerande i olika åldrar och olika
skeenden i livet är det möjligt att skapa attraktiva boende även för studerande.
Den fysiska utvecklingen ska ges möjlighet att utvecklas inom skolan med antal skolor
och deras individuella storlek. Kommunens ungdomar måste känna att de vinner något
på att gå i den lokala skolan. Det kommer därför vara fokus på att skapa en attraktiv skola
som är tillgänglig för samtliga elever och som är anpassningsbar. En skola som är
anpassningsbar innebär att det finns en möjlighet till utveckling och flexibilitet inom de
olika lokalerna.
Förutom att skolbyggnaderna kommer placeras på ett strategiskt sätt i förhållande till
bostäderna kommer de även utformas på ett klimatsmart sätt. Detta för att hållbarheten
ska genomsyra all utveckling i hela kommunen, oavsett i vilken form den kan tänkas vara.

2.5.2 Digital utveckling
Utvecklingen av alla delar av samhället går hela tiden framåt. Med hänsyn till detta har
regeringen fastslagit olika mål för skolans verksamhet. Ett av dessa mål är att samtliga
elever ska ha en fullgod utbildning inom de digitala verktyg som används i samhället.
Detta ställer samtidigt krav på att lärarna inom skolan också har kunskapen för att det ska
vara möjligt att lära ut kunskapen.
Genom att utveckla den digitala infrastrukturen i hela kommunen, se kapitel 2.4 för
mer information, och koppla samman den med skolans utveckling görs utbildningar mer
tillgängliga. Tillsammans med utbyggnaden av skolbyggnader kommer detta medföra att
fler elever får tillgång till undervisning och kan få en bra grund för livet. Det innebär också
att möjligheterna till exempelvis vidare utbildning stärks. Med hjälp av utvecklingen av
den digitala infrastrukturen kommer det också bli möjligt att skapa utbildningar och
kurser som är tillgängliga digitalt. På detta sätt skapas ytterligare en förutsättning för
utveckling och tillgänglighet bland eleverna.
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Detta kommer ställa krav på lärare och hela organisationen inom skolans
verksamheter då de måste vara en del av utvecklingen. Anledningen till detta är att
organisationen måste kunna vara ett stöd för eleverna och dels erbjuda dialog men också
en hjälpande hand. Genom att skolans organisation finns där för eleverna på ett tydligare
sätt kan också utbildningen och lärandet bli mer anpassad efter individen.
Även för den digitala utvecklingen av skolans verksamheter är det viktigt att den
digitala infrastrukturen i kommunen som en helhet utvecklas, samt för skolors
attraktivitet. Det är också viktigt att skolor och bostäder utvecklas i samförstånd med
varandra. Trots att den digitala utvecklingen kommer förändra kraven inom samhället är
det fortfarande viktigt med mänskliga möten.
Genom en utveckling av de digitala verktygen är det möjligt att erbjuda lärande i flera
olika former och från flera olika platser i världen. Att förstå omvärlden är en förutsättning
för att vara beredd på de effekter som en global värld för med sig. Men det är även viktigt
att förstå kopplingen mellan händelser på en global nivå och på den lokala nivån. Genom
att organisationen, lärare och elever får ytterligare kunskaper inom digitala verktyg kan
en helhetsförståelse skapas genom dialoger och lärande i möte med fler människor än
dem i närmiljön.

2.5.3 Konsekvensanalys
Nedan presenteras ett antal delmål och strategier och vilka konsekvenserna blir om detta
genomförs. Dessutom presenteras nollalternativet som utgår ifrån att delmålet eller
strategin inte behandlas. Detta innebär att utvecklingen på denna punkt inte sker. Vissa
av de delmål eller strategier som presenteras finns både under olika rubriker men också
i olika delmål. Anledningen till detta är att vissa aspekter är breda och påverkar olika delar
av samhället olika.
Delmål och strategier

Konsekvenser

Nollalternativ

Låg- och mellanstadieskolor i

Fler elever kan samtidigt få

Om kommunen

samtliga fyra samhällen

utbildning till och med

fortsätta växa

årskurs 6 i kommunens fyra

kommer även

samhällen. Detta möjliggör

behovet av antalet

det för Lessebo som kommun

skolplatser att öka,

att utveckla sin attraktivitet

resultatet är annars

samtidigt som tillgängligheten

en minskande

för skola ökar för kommunens tillgänglighet.
ungdomar. Samtidigt

Dessutom kommer

motverkas bristen av platser

trångboddheten inom

för eleverna. Mängden lärare

skolans lokaler att

som kommer behövas
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Högstadieskola i Lessebo

kommer öka vilket är positivt

öka då mängden

för arbetslösheten.

mark är begränsad.

Utvecklingen av en

Utan en

högstadieskola som är

högstadieskola

anpassad för det höga

kommer Lessebo

elevantalet gör det möjligt att

kommun att förlora

skapa en flexibel skola med

sin attraktivitet och

eleven i centrum. Det är även

sin konkurrenskraft.

möjligt att skapa en koppling
mellan kommunens olika
samhällen.
Gymnasieskola i Lessebo

Att utveckla en gymnasieskola

Fler invånare behöver

där kommunen kan erbjuda

pendla och det

bredare program innebär att

minskar

behovet av pendling minskar.

attraktiviteten av

Det blir också möjligt att

kommunen.

skapa mer nischade
utbildningar som är
anpassade efter kommunens
förutsättningar.
Fokusera lärandet på hållbar

Lessebo kommun kommer

Utan ett fokus på

utveckling

under de närmaste åren att

hållbarhet inom

utvecklas med fokus på att bli

skolan kommer det

en hållbar kommun. De som

inte vara möjligt att

idag går i skolan är de som

utveckla en långsiktigt

kommer behöva göra valen

hållbar kommun

mellan olika

eftersom de som

utvecklingsstrategier i

kommer fatta

framtiden. Detta innebär att

besluten inte förstår

om Lessebo kommun med

skillnaden.

omnejd ska kunna utvecklas
på ett hållbart sätt måste de
som ska arbeta med frågan
redan tidigt se skillnaden och
konsekvenser mellan olika
val.
En digital skola

En skola som är i framkant

Om tekniken inom

inom digitala verktyg har en

skolorna i Lessebo

stor förutsättning att kunna

kommun inte
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tillhandahålla en kvalitativ

utvecklas i takt med

undervisning. Detta är en

resterande samhälle

fördel då det medför att

riskerar det att bli en

elevernas utbildning

klyfta mellan skola

säkerställs och de får en bra

och arbetsliv. Detta är

grund för livet.

något som kommer

Att utveckla digitala verktyg

skada eleverna i det

inom skolan är något som

långa loppet då de

sker nationellt och målet är

blir isolerade från den

att samtliga elever och

globala utvecklingen

personal ska ha fullgoda

inom skolan.

kunskaper inom tekniska

Dessutom blir det

verktyg samt hur de går att

inte möjligt för

använda i samhället.

skolorna att följa de
nationella målen.

Skapa en organisation där

En skola som tar hand om

Utan denna

eleverna känner sig som en

eleverna och skapar en

organisation riskerar

central del

grundläggande utbildning kan

eleverna att komma i

åstadkomma mycket gott. Det

skymundan från

blir nämligen möjligt att skapa

utveckling. Detta

en förståelse hos eleverna

skulle medföra att de

kring hur viktiga deras åsikter

inte kan hävda sin

och tankar är. Denna

rätt i samhället.

organisation bidrar även till
att ge eleverna en helhetsbild
av hur samhället, både på en
lokal men också på en global
nivå, fungerar och påverkar
varandra. Detta är en
förutsättning för att skapa en
hållbar utveckling som
framtidens medborgare är en
del av.
Del av Linnéuniversitet

Lessebo ligger mellan

Kommunens

Linnéuniversitetets två delar

utveckling går

och knyts samman av bil- och

fortfarande framåt

järnvägar. Att utveckla och

utan att vara

skapa möjligheter för

delaktiga i

Linnéuniversitet att lokalisera

Linnéuniversitetet
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någon utbildning eller delar

men den sker

av i Lessebo ses som en

långsammare.

fördel för kommunens
utveckling. Det skulle även
medföra en styrka för
kommunens ungdomar.
Planberedskap

Genom att planera

Utan en

placeringen av framtida

planberedskap finns

skollokaler är det möjligt att

det risk att skolorna

utveckla ett samhälle där

växer ur sina lokaler

bostäder och skola agerar i

utan att det finns en

symbios med varandra. Det

beredskapsplan.

blir därmed möjligt att

Detta skulle påverka

strategiskt placera skolor i

kvalitén på

områden där det finns behov

undervisningen

för dem. På detta sätt

negativt.

minskas behov av transporter
till och från skolan för vissa
elever.
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2.6 Näringsliv
Vision: En levande kommun med stark besöksnäring och rikt fritidsliv.

Utan ett fungerande näringsliv är det svårt att skapa ett fungerande samhälle eftersom
det samhälle som skapas är starkt beroende av andra arbetsmarknader än den egna. I
Lessebos

fall skulle

detta innebära att

medborgarna i stor

grad jobbar

i

grannkommunerna, vilket leder till en risk för utflyttning. Det som måste skapas är ett
arbetsklimat där företagen kan etablera sig och utvecklas. På grund av detta är det viktigt
att skapa en tydlig koppling mellan unga människor inom skolan och näringslivet. Det är
även dessa människor som innehar tankar och idéer för hur samhället ska utvecklas.
Historiskt har näringslivet i kommunen varit fokuserat på tillverkningsindustri, men i
takt med att utvecklingen har gått framåt har även industrin behövt ändra fokus. Under
de kommande åren kommer möjligheterna att etablera nya, mindre företag vara viktigt.
Detta eftersom den största potentialen och möjligheten för utveckling finns i de mindre
företagen som kan erbjuda nya alternativ.
För att ta tillvara på denna potential krävs en systematisk identifiering av lämpliga
områden för placering av företag. Fokus i detta arbete måste vara att inkludera
medborgarna för lokaliseringen. Själva målet är att öka sysselsättningen och stärka
arbetsmarknaden inom kommunen samtidigt som kompetensutvecklingen och utbudet
av service förbättras.
En annan aspekt av näringslivet i Lessebo kommun är de turistattraktioner som
kommunen genom sin lokalisering erbjuder. Lessebo som kommun ligger bland annat i
glasriket med en djup historia i glastillverkning. Dessutom finns det både kulturella och
naturvärden som stärker kommunen. Dessa värden kommer genom stråk att knytas
bättre till den befintliga bebyggelsen och till andra destinationer för att göra det möjligt
för fler att uppleva dessa värden.
Turismen är skild från det övriga näringslivet då turismen i större utsträckning är
beroende av natur- och kulturmiljöer som ofta nyttjas med stöd av allemansrätten. Detta
medför att det måste finnas en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen med
fokus på att hitta en långsiktigt hållbar lösning som ger människor möjlighet att uppleva
kommunen.
Enligt SCB var det 1840 människor som både arbetade och bodde i kommunen år
2014. Målet är att detta antal ska öka genom ett diversifierat näringsliv, vilket underlättas
genom planberedskap. Det är också viktigt att skapa arbetsmöjligheter inom alla delar av
samhället för att uppfylla de behov och önskemål som medborgare har.

75
195

2.6.1 Handel och industri
En förutsättning inom all verksamhet är att skapa en jämn fördelning mellan olika former
av verksamheter. När det handlar om näringslivet är det därmed viktigt att det finns både
stora företag i stil med exempelvis tillverkningsindustri samtidigt som det finns mindre
serviceföretag och handelsområden. Denna blandning gör det möjligt för medborgare att
tillgodoses avseende handel- och arbetsmöjligheter i en högre grad än om det endast
finns en form av företag.
Trots denna identifiering måste det även vara fokus på att skapa möjligheterna för
olika företag att etablera sig i kommunen. Både individer och företag söker sig i allt större
utsträckning till attraktiva platser där det finns en säkerhet för framgång. I Lessebo
kommun kommer det därmed vara viktigt att service- och handelsföretag får möjlighet
att lokalisera sig i samtliga orter, men också centralt i dessa orter. Detta ger möjlighet till
ett större kundunderlag som i sin tur bidrar till en större framgång för företagen.
Företag eller industrier som kan påverka människors levnadsvillkor och hälsa får inte
placeras på ett sätt som är störande för boende i samhället. Dessa företag ska istället
placeras på ett strategiskt sätt som gör att det är enkelt att ta sig till och från dem med
exempelvis varor. Genom att strategiskt peka ut placeringen för olika former av företag
kan en kommun som Lessebo växa och bli en starkare aktör i regionen.
På detta sätt stärks samtliga av de tre hållbarhetsaspekterna och de arbetar i symbios
med varandra för att stärka kommunen som en helhet. En del i att arbeta mot en hållbar
utveckling är att ta tillvara på den kunskap, erfarenhet och kreativitet som finns i
samhället.
Samtidigt som det är viktigt att stärka den egna kommunen är det även viktigt att
identifiera vad grannkommuner kan göra för att underlätta den egna utvecklingen. Alla
kommuner kan inte vara lika bra inom samma område utan det krävs kompletterande
kunskaper och utbud för att locka till sig nya medborgare. Genom samarbete kan tjänster
vara både specialiserade men också av en bredare form beroende på individens
önskemål.
År 2040 kommer Lessebo kommun att kunna erbjuda god service i samtliga fyra
samhällen som finns i kommunen. Det kommer inte vara nödvändigt för invånarna i de
olika orterna att resa till Lessebo samhälle för att tillfredsställa den vardagliga handeln.
Fokus under de kommande åren kommer vara på att skapa ett företagsklimat som bidrar
till nyetablering och utveckling av samtliga former av företag, inom bland annat
tjänstesektorn, service och tillverkningsindustri.

2.6.2 Besöksnäring
Besöksnäring bidrar både till en ökad sysselsättning och tillväxt i hela kommunen.
Turismen skapar underlag för att utveckla infrastrukturen, vilket i sin tur kan bidra till att
bibehålla och stärka servicen på landsbygden. Turismen i Lessebo kommun bygger på det
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som är unikt och tillgängligt. För kommunen innebär detta bland annat glasbruken och
handpappersbruket i Lessebo. Utöver detta finns det höga naturvärden nära de olika
samhällena i kommunen. Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och
friluftsliv sammanfaller i flera fall med viktiga områden sett ur besöksnäringsperspektiv.
För att stärka besöksnäringen kommer samtliga samhällen att behöva utvecklas för
att kunna tillhandahålla den service som turismen nyttjar. Servicen måste vara inriktad
både för de boende och för de som besöker kommunen. På detta sätt skapas en hållbar
utveckling där nya och gamla idéer och tankesätt möts, vilket möjliggör för en utveckling
av den sociala hållbarheten.
Turismen stärker både den lokala och den externa profilen av kommunen, vilket
bidrar till att marknadsföra kommunen. Detta är ett effektivt sätt att nå framtida invånare
till kommunen då det visar upp vad kommunen har att erbjuda. Det som är bra för
besökare är i flera fall bra även för de boende eftersom de värden som besökare ofta
söker också är värden som boende söker. Att belysa och bevara dessa värden är en del i
att stärka identiteten för hela kommunen.
För att besöksnäringen inte ska stagnera och bli mindre attraktiv måste det finnas en
kontinuerlig utveckling som får nya människor att vilja resa till kommunen. Genom att
utveckla boende, restauranger och olika stråk i naturen stärks båda sidor av samhället,
både besökarnas och de boendes förutsättningar till upplevelser.
En annan aspekt som utvecklar besöksnäringen är olika evenemang som kan locka
besökare. Dessa evenemang kan vara både återkommande men också oregelbundet eller
sällan förekommande. Det är viktigt att evenemangen får en koppling till kommunen och
inte bara skapas för skapandets skull.
Lessebo kommun erbjuder genom sitt läge i glasriket och utvandrarbygden goda
möjligheter att uppleva en skogsbygd med stor tillgång till sjöar och vattendrag. Detta gör
det möjligt att erbjuda ett aktivt friluftsliv med goda möjligheter till personlig utveckling.
Det finns även ett flertal camping och stugområden i kommunen som bidrar till en
mångfald för besökare och boende i kommunen i form av upplevelser.
År 2040 är Lessebo kommun en destinationskommun där både boende och besökare
trivs och har möjlighet att uppleva den lokala historien. Det ska även vara möjligt att nyttja
de leder som finns i kommunen för att uppleva naturen. Lessebo kommun ska inte endast
vara attraktivt för människor som har rest långt utan även i de angränsande samhällena
och kommunerna ska det finnas en anledning att resa till Lessebo kommun.
Turism och besöksnäring är inte endast en fråga som går att lösa på en lokal nivå utan
det handlar om gränsöverskridande strategier. Detta innebär att besöksnäringen är en
mellankommunal fråga som diskuteras vidare under kapitel 3.
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2.6.3 Konsekvensanalys
Nedan presenteras ett antal delmål och strategier och vilka konsekvenserna blir om detta
genomförs. Dessutom presenteras nollalternativet som utgår ifrån att delmålet eller
strategin inte behandlas. Detta innebär att utvecklingen på denna punkt inte sker. Vissa
av de delmål eller strategier som presenteras finns både under olika rubriker men också
i olika delmål. Anledningen till detta är att vissa aspekter är breda och påverkar olika delar
av samhället olika.
Delmål och strategier

Konsekvenser

Nollalternativ

Levande företagsklimat.

Ett levande företagsklimat

En form av

medför att flera olika former

monokultur inom

av företag, både handel och

företagsvärlden

industri, kan skapas. Detta

främjar inte tillväxt

skapar förutsättningar för en

eftersom det endast

diversifiering för företagen,

finns en begränsad

vilket bidrar till att fler

publik för varje

människor både kan arbeta

aspekt av företag.

med den delen av samhället

Detta medför en risk

men också att fler människor

för segregation då

kan nyttja den. Samtidigt

människor inte rör sig

skapar fler företag ett högre

i hela samhället.

tryck på utvecklingen av
infrastrukturen att
tillhandahålla den service som
både företagare och
privatpersoner efterfrågar.
Attraktiv turism.

Genom att utveckla turismen

Turismen driver en

och göra den mer attraktiv

stor del av

kan fler människor få

utvecklingen och

möjlighet att uppleva de unika genom att inte
värdena som kommunen kan

underlätta för denna

erbjuda. Fler turister bidrar

kommer det endast

även till att stärka den lokala

vara privata aktörer

servicen, vilken även tjänar de

som tar del av

boende i kommunen.

vinsterna. Detta

Dessutom bidrar en attraktiv

minskar de

kommun till att stärka de

kommunala medlen

ekonomiska förutsättningarna för att utveckla
samhället.
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i kommunen och därmed ge
medel för fortsatt utveckling.
Hållbar ekonomisk tillväxt.

En ekonomisk tillväxt

Utan tillväxt kommer

genereras genom att fler

samhällets utveckling

företag väljer att placera sin

att stagnera. Detta

verksamhet i kommunen.

innebär att

Detta medför även att fler

attraktionskraften

invånare tillkommer till

med tiden minskar

kommunen vilket ytterligare

och Lessebo som

stärker de ekonomiska

kommun får svårare

förutsättningarna. Genom att

att konkurrera med

få mer ekonomiska medel kan

grannkommunerna.

utvecklingen i kommunen
fortsätta och aspekter som
boende kan utvecklas på ett
sätt som tillfredsställer
människor med olika behov
och krav.
Planberedskap.

Genom att hela tiden ha en

Utan en

planberedskap för var nya

planberedskap

företag kan lokaliseras kan

kommer nya företag

dessa på ett hållbart sätt

behöva vänta en

integreras med den befintliga

längre tid på

strukturen. Detta gör det

detaljplaner som görs

möjligt för fler nya företag att

under förhållande

etablera sig i kommunen då

som inte är idealiska.

de placeras strategiskt i

Detta eftersom

förhållande till andra företag

planer kommer tas

och i förhållande till

fram för snabbt utan

medborgare. På detta sätt

att tillräckligt många

minimeras barriärerna och

utredningar har gjorts

istället blir det möjligt för

och utan att

invånare att ta sig till och från

placeringen hinner

platserna.

ses över tillräckligt.
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3. Mellankommunala intressen
Lessebo kommun gränsar till Växjö, Tingsryd och Uppvidinge inom Kronobergs län samt
Emmaboda och Nybro i Kalmar län. Mellankommunala intressen är en viktig del av
utvecklingen för en mindre kommun som Lessebo. Det är inte möjligt att lösa alla
samhällsfrågor på egen hand utan det krävs en större samsyn för att på ett bättre sätt
tillmötesgå medborgarna. Dessutom finns det vissa frågor, som exempelvis vägar,
järnvägar och turism.
De mellankommunala intressena stannar egentligen inte bara vid de kommuner som
Lessebo delar gräns med utan även kommuner som Kalmar ingår i dessa frågor.
Anledningen till detta är att människor i dagens samhälle är väldigt rörliga och det är då
viktigt att kunna erbjuda det som efterfrågas. Det är inte heller möjligt att se den egna
kommunen som en egen zon utan kommunen måste ses i sitt rätta sammanhang,
Lessebo är en del av den övriga utvecklingen i Sverige.

Lessebo kommun i närområdet.

3.1 Infrastruktur
I Lessebo kommun går dels järnvägen som förbinder Kalmar med Växjö genom
Hovmantorp, Lessebo och Skruv. Att utveckla järnvägens kapacitet och därmed
pendlingsmöjligheterna är en fråga som påverkar samtliga kommuner längs med
sträckningen. Dessutom förbinds Lessebo kommun med grannkommuner genom
riksvägarna 25 och 28, samt olika länsvägar.
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Att behålla och förbättra dessa delar av infrastrukturen är en viktig fråga för att
Lessebo kommun ska fortsätta vara en aktör i den regionala utvecklingen.

3.2 Turism
En viktig del av turismen i Lessebo kommun är glasriket som även innefattar Uppvidinge,
Emmaboda och Nybro kommuner. Glasriket har sina rötter i glastillverkningen och är
därför något som bör bevaras. Anledningen är att dessa områden är kulturellt värdefulla
och inte möjliga att ersätta. För att stärka dem bör det skapas en övergripande strategi
för hur glasriket ska kunna bevaras och göras tillgängligt för allmänheten.
En annan viktig del av gränsöverskridande besöksnäring i Lessebo kommun är
Utvandrarleden, vilken är en vandringsled genom Lessebo, Emmaboda och Tingsryds
kommuner. Denna vandringsled är baserad på Vilhelm Mobergs böcker om utvandrarna.
Precis som med glasriket är detta en aspekt av Lessebo kommun som måste bevaras och
göras tillgänglig för allmänheten.

3.3 Miljö
I takt med att allt fler miljömål blir regionala och nationella ökar mängden samarbete över
kommungränserna. Detta är en fördel då det möjliggör för mindre kommuner att bevara
och säkerställa att vatten- och naturområden fortsätta finnas. Många naturområde i
Lessebo kommun finns inte bara inom de kommunala gränserna, utan finns i mer än en
kommun. Att ha en samsyn kring hur området ska förvaltas är viktigt för att det på lång
sikt ska kunna fortsätta fungera för de arter som finns i området. Lessebo kommun måste
därför fortsätta samverkan över kommungränserna för att säkerställa att naturens
mångfald bevaras.
För att säkerställa kvalitén på vatten samverkar Lessebo kommun med samtliga
grannkommuner, vilket även i fortsättningen kommer ske. Vatten är en samhällsviktig
aspekt som påverkar ett mycket större område än bara den enskilda kommunen.

3.4 Kosta skjutfält
Skjutfältet är beläget öster om Kosta och påverkar förutom Lessebo kommun även Nybro,
Emmaboda och Uppvidinge. I området finns det restriktioner kring markanvändning då
skjutfältet även är utpekat som ett riksintresse ur militär synvinkel.

3.5 Räddningstjänst
Lessebo bildar tillsammans med Uppvidinge och Tingsryds kommuner Räddningstjänsten
Östra Kronoberg, RÖK, med syfte att samarbeta och samordna räddningsarbete i de tre
kommunerna. Detta är ett samarbete som Lessebo kommun kommer fortsätta verka för
att behålla då det är en styrka för medborgarna.
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4. Riksintresse
Vissa områden inrymmer särskilt speciella värden eller har speciella förutsättningar vilka
gör att de bedöms vara betydelsefulla för landet i sin helhet. Dessa områden kan klassas
som område av riksintresse. Riksintressen kan utses inom olika områden, både för
bevarande och för exploatering. De verksamhetsanknutna riksintressena identifieras i en
process som respektive statliga verk har huvudansvaret för. Det är Länsstyrelsens uppgift
att i planprocessen bevaka att riksintressena tillgodoses och även att lämna underlag om
desamma.
Riksintressen är viktiga instrument för avvägningar i samhällsplanering. I ett område
av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan
tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuellt motstående
lokalt allmänintresse och områden som är av riksintresse ska prioriteras i den fysiska
planeringen. När olika riksintressen ställs mot varandra, prioriteras det ändamål som på
lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning av resurser. Undantagna är
anläggningar för totalförsvaret som ska ges företräde. I kommunen finns riksintresse för
uppförande av vindkraftverk i militärens område och då militären har satt ett förbud mot
höga objekt markeras vindkraftverksområdet inte ut.

4.1 Riksintresse naturvård
Naturmiljön är livsmiljö för växter, djur och människor. Den är även en resurs som skapar
förutsättningar för reflektion och avkoppling. De områden som har pekats ut som
riksintresse är i flertalet fall unika och går inte att återskapa om de skulle försvinna.
Naturområdena skyddas generellt av miljöbalken. De skyddsformer som är vanligast
är naturreservat, Natura 2000 och övriga områden utpekade för naturvård. I Lessebo
kommun är det de områdena som är listade nedan som har identifierats.
Natura 2000

Naturreservat

Naturvård

Kulla-Skärgöl

Lövsjö ängar

Kulla

Lövsjö ängar

Skärgöl

Muggehult

Stocksmyr

Stocksmyr-Brännan

Stora fly

Tiafly

Tiafly

Krongölsflyet

Tikaskruv

Stocksmyr

Visjön

Breda fly
Källekulla mad
Videsjön
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4.2 Riksintresse kulturmiljövård
Kulturmiljön är en viktig del i samhällsplaneringen och ska beaktas vid all planering och
exploatering. Områden av riksintresse för kulturmiljövård är precis som motsvarande för
naturvård unika i sitt slag, miljöns historiska dimension går tydligt att utläsa och uppleva
och om miljöns värden påtagligt skadas kan de inte återställas. I Lessebo kommun finns
följande områden utpekade som kulturmiljövård.
Riksintresse

Kulturmiljöområden

Lessebo bruksmiljö

Bergdala by- och industrimiljö

Kosta bruksmiljö

Fagerhult bylandskap
Hovmantorp herrgårdslandskap
Hästebäck by- och industrimiljö
Ljuder bylandskap och sockencentrum
Muggehult bylandskap
Tjugosjö bylandskap och järnvägssamhälle
Transjö by- och bruksmiljö
Ugnanäs bylandskap
Vida bylandskap och sockencentrum

Lessebo bruksmiljö omfattar fyra delar av Lessebo tätort:


Själva bruksområdet med tillhörande anläggningar samt områden som Intaget och
Smedraden.



Den äldre egnahemsbebyggelsen i Djurhult.



1900-talsbebygglsen i området avgränsat av Kronobergsgatan, Stationsgatan,
Storgatan och Smålandsgatan, den så kallade Hästhagen.



Läseboda by, den så kallade Ekebacken med lämningar av Läseboda by.

Kosta bruksmiljö är avgränsat så att i princip hela Kosta norr om idrottsplatsen omfattas.
Eftersom dessa båda riksintressen omfattar miljöer i tätorter som är levande, successivt
utvecklas och förändras är det viktigt att riksintressena inte hindrar den behövliga
tätortsutvecklingen. Samtidigt kommer värdena att beaktas i varje särskilt fall vid
detaljplanering och bygglovsgivning. För mer information om placering av riksintresse
angående kulturmiljövård, se Länsstyrelsen i Kronobergs dokumentation.
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/planfragor/riksintresse/riksintressen/Pages/riksintressen_lessebo.aspx

4.3 Riksintresse kommunikationer
I

kommunen

finns

tre

leder

som

är

klassade

kommunikationsperspektiv. Dessa är:




Riksväg 25
Riksväg 28
Kust till kustbanan
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som

riksintresse

ur

ett

Genom framför allt riksväg 25 (Kalmar- Växjö- Halmstad) och järnvägen Kust till kustbanan
(Kalmar- Göteborg) kopplas Lessebo samman med andra delar av Sydostregionen och
Södra Sverige. Dessa leder utgör också de viktigaste förutsättningarna för att kunna
utveckla en stark pendlingsregion, då de antingen går igenom eller strax intill tre av
kommunens större orter. Lessebo, Hovmantorp och Skruv. Kosta har direkt koppling till
riksväg 28 och därmed vidare mot Emmaboda och Karlskrona samt i norr mor riksväg 31
till Vetlanda och norröver.
För att riksväg 25 skall uppfylla sin status som riksväg är det synnerligen viktigt att
resterande del av vägen mellan Hovmantorp och Eriksmåla byggs ut till 2+1 väg och att
minst en säker och planskild korsning med riksvägen ordnas i Lessebo samhälle.

4.4 Riksintresse försvaret
Öster om Kosta finns Kosta övningsområde och skjutfält som även inkluderar en flygplats
för militärt bruk. Vid planering är det viktigt att ta hänsyn till var detta område finns och
hur det påverkar människor i sitt närområde.
Riksintresset är avgränsat innanför bullerkurvan 90 dBA , grovkalibrig ammunition.
Det omfattar i huvudsak själva övningsfältet med skjutplatser. Militärt intresseområde i
övrigt med avseende på bullernivå är området innanför bullerkurvan 65 dBA. Inom detta
område medför risk för bullerpåverkan från skjutfältet restriktioner vid nybebyggelse.
Omgivningspåverkan är utöver buller även behovet av hinderfrihet för höga
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför skall Försvarsmakten kontaktas i
tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden.
Vid en eventuellt förändrad flygverksamhet berörs i första hand Kosta tätort av
bullermattan. Om verksamheten skulle förändras så att flygverksamhet åter kan bli
aktuellt, förutsätter detta en nära samverkan med Lessebo kommun.

4.5 Riksintresse vindkraft
I Lessebo kommun finns det tre områden utpekade som riksintresse för vindkraft.
Samtliga av dessa är placerade inom militärens riksintresse och pekas därför inte ut i
kartan nedan. Skulle militärens område minska och vindkraftsområdena inte längre
påverkas kommer dessa undersökas för lämplighet att utvecklas.

4.6 Karta över riksintresse
Nedan följer en karta som visar utbredning för de olika riksintressena som finns i
kommunen. Kartan syftar till att skapa en uppfattning om placeringen av olika områden i
kommunen. För mer detaljerad information:
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

§ 123. Remissyttrande – Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län
17RK461

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Landstinget i Kalmar län.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Landstinget i Kalmar län beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på att Landstinget i Kalmar län har tydliga ambitioner på
att utveckla kollektivtrafiken, inte bara i Kalmar län utan även i de stråk som knyter
samman Kalmar län med övriga regioner i sydöstra Sverige. De utpekade
kollektivtrafikstråken mellan Kalmar och Kronoberg som enligt förslaget ska utvecklas,
är i huvudsak relevanta men det behövs ytterligare utredningsinsatser för att klargöra
vilka insatser och vilken trafik som är lämplig i respektive stråk.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Landstinget i Kalmar län.
Föredragande
Daniel Malmqvist, samordnare samhällsbyggnad
Per Hansson, infrastrukturplanerare
Expedieras till
Regionstyrelsen, april 2017





Beslutsunderlag
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025, remissmissiv inkl. bilaga 1-4
Hållplatshandbok, bilaga 5
Bättre och säkrare bytespunkter i kollektivtrafiken, bilaga 6
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK461
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2017-03-17

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Regionalt trafikförsörjningsprogram
för Kalmar län dnr. 160829

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Landstinget i Kalmar län

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Landstinget i Kalmar län beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på att Landstinget i Kalmar län har tydliga
ambitioner på att utveckla kollektivtrafiken, inte bara i Kalmar län utan även i de
stråk som knyter samman Kalmar län med övriga regioner i sydöstra Sverige. De
utpekade kollektivtrafikstråken mellan Kalmar och Kronoberg som enligt förslaget
ska utvecklas, är i huvudsak relevanta men det behövs ytterligare
utredningsinsatser för att klargöra vilka insatser och vilken trafik som är lämplig i
respektive stråk.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län inkl. bilagor
Remissyttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar
Län
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK461
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2017-03-16

Landstinget i Kalmar län
landstinget@ltkalmar.se

Remissyttrande – Regionalt trafikförsörjningsprogram
för Kalmar län 2025 dnr. 160829

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Landstinget i Kalmar län beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på att Landstinget i Kalmar län har tydliga
ambitioner på att utveckla kollektivtrafiken, inte bara i Kalmar län utan även i de
stråk som knyter samman Kalmar län med övriga regioner i sydöstra Sverige. De
utpekade kollektivtrafikstråken mellan Kalmar och Kronoberg som enligt förslaget
ska utvecklas, är i huvudsak relevanta men det behövs ytterligare
utredningsinsatser för att klargöra vilka insatser och vilken trafik som är lämplig i
respektive stråk.
Synpunkter
Landstinget i Kalmar län har tagit fram förslag till nytt regionalt
trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025.
Programmet är i sin helhet föredömligt kortfattat, konkret och tydligt. Kalmar
läns utmaningar och möjligheter som nämns i remissförslaget hämtas bl.a. från
den OECD-rapport som gjordes i sydöstra Sverige under 2012. Kollektivtrafiken
lyftes då fram som en viktig komponent till utveckling i regionen. Kopplingar görs
också till det positionspapper inom infrastruktur och transport som togs fram
inom ramen för Sydsvensk regionsamverkan under 2016.
Region Kronoberg ser positivt på att programmet är framtagen i en kontext där
flera län och regioner inkluderas. Det underlättar framtida samarbeten och
gemensamma målbilder.
För Kronobergs del lyfts framförallt tre konkreta satsningar upp (s. 37);




Stråktrafik med buss Oskarshamn-Högsby-Växjö
Krösatåg Kalmar-Emmaboda förlängs till Växjö
Stråktrafik med buss Västervik-Vimmerby-Hultsfred-Växjö

Stråktrafik med buss Oskarshamn - Högsby – Växjö

Stråket definieras som ett starkt stråk, viket innebär att det trafikeras av taktfast
trafik (avgång samma minuttal) med hög turtäthet och har ett stort resande.
Region Kronoberg har i Trafikförsörjningsprogram för Kronberg 2025 definierat stråket
delstråket Växjö-Åseda som ett inomregionalt starkt stråk. Stråket Åseda-HögsbySida 1 av 3
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK461
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2017-03-16

Oskarshamn är definierat som ett interregionalt mellan mindre orter. Skillnad
mellan dessa delstråk är stort mätt i antal resande.
Linje 310 trafikerar mellan Oskarshamn och Växjö idag. Linjen har flest resor på
delsträckor, exempelvis Växjö-Åseda. Kopplingen mellan Växjö och Oskarshamn
är dock inte oväsentlig och då framförallt kopplingen mellan Gotlandstrafiken
och den tåganslutning som finns i Växjö. Tidsåtgång för att resa hela sträckan är
idag drygt 2 timmar, vilket för de flesta är för länge för arbetspendling. Därför är
Region Kronobergs uppfattning att trafikutbudet fortsättningsvis bör anpassas till
de olika delrelationerna i stråket. Det är däremot av vikt att trafiken planeras med
hänsyn till Gotlandstrafikens avgångstider.
Krösatåg Kalmar-Emmaboda förlängs till Växjö

Kalmar län föreslår att Krösatågen, som idag trafikerar Kalmar-Emmaboda ska
förlängas till Växjö och att sträckan ska trafikeras med 18 dubbelturer per dygn.
Vidare föreslås att Öresundstågstrafiken mellan Växjö-Kalmar ska växa till 18
dubbelturer per dygn. Sammantaget skulle dessa system då ge en avgång varje
halvtimme, undre trafikdygnet, i stråket.
Region Kronoberg har hittills inte valt att trafikera Kust-till-kustbanan mellan
Växjö-Emmaboda med ett till Öresundstågstrafiken parallellt tågsystem.
Under våren 2017 kommer Region Kronoberg genomföra en utredning kring hur
kollektivtrafiken på sikt ska utvecklas i stråket Växjö-Hovmantorp-LesseboEmmaboda-Kalmar/Karlskrona. Frågan om Krösatåg kommer vara en del i
utredningen. När det gäller utveckling trafikutbudet på Öresundstågen sker denna
i löpande dialog med angränsande län.
Stråktrafik med buss Västervik-Vimmerby-Hultsfred-Växjö

Idag går trafik mellan Växjö och Hultsfred med bytesmöjlighet för resor vidare
mot Vimmerby. Trafiken går delvis i samma stråk som trafiken mellan Växjö och
Oskarshamn. Även i detta stråk är avstånden långa mellan ändpunkterna. Dock
finns ett antal mindre och medelstora orter i stråken, som gör delsträckor
intressanta.
När det gäller utveckling stråktrafik med buss i detta förslag till
trafikförsörjningsprogram kommer detta utredas närmare under 2017. En
gemensam utredning mellan RKM i Kalmar, Kronoberg och Jönköping planeras.
En förstudieansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ska
skickas in under våren 2017. Studien syftar till att kollektivtrafikmyndigheterna ska
identifiera starka regionala busstråk i och mellan våra län och hur vi ska kunna
stärka de relationer och orter som saknar tågtrafik.
Utöver denna remiss har Region Kronoberg också getts tillfälle att yttra sig över
förslag till kollektivtrafikens utveckling i Kalmar län fram till år 2050. Detta görs i
ärende 17RK462, Kollektivtrafikstrategi 2050.
Region Kronoberg ser fram emot att få utveckla kollektivtrafiken och därmed vår
del av landet tillsammans med Landstinget i Kalmar län.
Sida 2 av 3
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Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Förutsättningar och ramverk
Den 1 januari 2012 trädde den nu gällande lagen om kollektivtrafik (2010:1065) i kraft. Lagen
omfattar regional kollektivtrafik definierad som ”sådan kollektivtrafik som äger rum inom ett län
eller, om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet är ägnad att tillgodose
resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt
faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov”.

Landstinget regional kollektivtrafikmyndighet i Kalmar län
Lagen anger att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. I Kalmar län har
landstinget rollen som myndighet enligt avtal med länets kommuner daterat den 29 oktober 2011.
Myndigheten har till uppgift att regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den
regionala kollektivtrafiken.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är även behörig lokal myndighet enligt EU:s
kollektivtrafikförordning (1370/2007) och har därigenom att fatta beslut om allmän trafikplikt. Med
trafikplikt avses de krav som myndigheten definierar eller fastställer för att sörja för en regional
kollektivtrafik av allmänt intresse och som ett kollektivtrafikföretag inte har något eget kommersiellt
intresse att bedriva.
Besluten om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur det regionala trafikförsörjningsprogrammet och
får bara omfatta regional kollektivtrafik som det definieras i lagstiftningen. Beslut om allmän
trafikplikt är ett krav när avtal ska tecknas efter en genomförd trafikupphandling.
Oavsett beslut om allmän trafikplikt och avtal om allmän trafik är det fritt att efter anmälan till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten etablera kommersiell trafik inom eller genom myndighetens
geografiska område.

Trafikförsörjningsprogrammet – strategiskt regionalt utvecklingsverktyg
Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste styrinstrumentet för kollektivtrafikens utveckling. En
kollektivtrafik som bidrar till hållbar regional utveckling förutsätter en samsyn och nära samverkan
mellan landstinget, länets kommuner och regionförbundet, men också med Trafikverket,
transportföretag och trafikmyndigheter i angränsande län
I den regionala utvecklingsstrategin – RUSEN - finns länets långsiktiga utvecklingsmål angivna och i
länstransportplanen fastställs hur statliga medel till regional infrastruktur ska prioriteras.
Kollektivtrafik är ett av medlen för att uppnå mål både för RUSEN och länstransportplanen. Vidare
har den nationella transportplanen, som Trafikverket ansvarar för, klara kopplingar till den regionala
kollektivtrafiken.
Trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i
angränsande län. Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer,
kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. När landstinget ensamt är
regional kollektivtrafikmyndighet ska samråd även ske med kommunerna i länet.
Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla en redovisning av
1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen,
2. alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på
kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän
trafikplikt,
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3. åtgärder för att skydda miljön,
4. tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos
personer med funktionsnedsättning,
5. de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, samt
6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån
uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Det reviderade programmet sträcker sig fram till 2025 medan mer långsiktiga utblickar mot 2050
behandlas i den regionala kollektivtrafikstrategin 1. Lagen stadgar att programmet uppdateras ”vid
behov”. En rimlig tolkning är att en översyn av dess aktualitet görs löpande med en årlig avstämning
medan en aktualitetsprövning görs en gång per mandatperiod och då företrädesvis samordnat med
revideringen av regional och nationell transportplan.

Organisation och samverkan
Ett nära samarbete mellan länets kommuner och landstinget är avgörande för att skapa en attraktiv
kollektivtrafik utifrån resenärernas behov och säkerställa att kollektivtrafikens utveckling stöds av en
väl fungerande infrastruktur. Samsyn krävs såväl på strategisk nivå som i operativa frågor. De
viktigaste övergripande besluten måste ske i samråd mellan landstinget och kommunerna.
En del i samrådsförfarandet med kommunerna sker inom ramen för trafikstyrelsens arbete.
Trafikstyrelsen har inrättats för att säkra politisk samverkan med och förankring hos kommunerna.
Styrelsen har även fått delegation från den regionala kollektivtrafikmyndigheten för vissa typer av
beslut.
Trafikstyrelsen har 12 ledamöter (med 12 ersättare), utsedda av landstingsfullmäktige, varav 6
ledamöter nomineras av kommunerna och 6 ledamöter av landstinget. Landstinget utser ordförande
i trafikstyrelsen. Majoritetsförhållanden som råder i landstingsfullmäktige ska återspeglas i
trafikstyrelsen.
Därtill finns ett trafikråd för samverkan på tjänstemannanivå i frågor av regionalt eller delregionalt
intresse. I rådet finns utöver samtliga kommuner även regionförbundet representerat samt
Trafikverket adjungerat. Trafikrådet har även till uppgift att vara beredande organ inför beslut i
trafikstyrelsen.
Beslut och beredning av ärenden rörande färdtjänst och riksfärdtjänst fördes vid årsskiftet 2011/12
över från kommunerna till landstinget. Däremot ligger det lagstadgade ansvaret för skolskjuts,
särskolans resor och resor i verksamheten kvar hos kommunerna. Inriktningen från berörda parter är
att nå största möjliga samordning med övrig kollektivtrafik.

1

Regional kollektivtrafikstrategi 2050. Långsiktig inriktning för samhällsstödd trafik i Kalmar län. Förslag daterat
2017-01-09.
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Nuläge
Resande
Under 2015 gjordes totalt omkring 10 miljoner resor med kollektivtrafiken i länet. Ungefär en
femtedel av resorna skedde med tåg och resten med buss.

Källa: Kalmar Länstrafik

Närmare 35 procent av alla bussresor gjordes i stadstrafiken i Kalmar, Oskarshamn och Västervik, där
Kalmar stadstrafiks andel i sin tur är över 85 procent. Serviceresorna avser trafik där varje resenär
har särskilda behov som gör att de helt eller delvis har svårigheter att resa med linjetrafiken eller
närtrafiken. Trafiken är reglerad i särskild lagstiftning och upphandlas och förmedlas via
beställningscentralen vid Kalmar Länstrafik (KLT).
Bussresandet har utvecklats mycket positivt i takt med att trafikens struktur började förändras från
mitten av 2000-talet och framåt. Under perioden från 2008 och fram till och med 2015 har resandet
ökat med 50 procent. Ökningen sammanfaller i tiden med att så kallad stråktrafik började införas i de
relationer där många människor reser. Det innebär att trafiken körs i taktfast tidtabell med samma
avgångs- och ankomstminut oavsett klockslag samt med relativt hög turtäthet.
Stråktrafik infördes 2008 i relationerna Kalmar – Karlskrona och Kalmar – Oskarshamn, där den
senare trafiken utvidgades till Västervik år 2011. För relationerna Borgholm- Kalmar och Hultsfred –
Vimmerby – Västervik etablerade stråktrafik under 2012. Det senast öppnade stråket - Kalmar –
Mörbylånga – sattes igång 2016. De följande figurerna visar utvecklingen av bussresandet i de fyra
först nämnda stråken.
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Resandeökning 2008 - 2015 i två starka
stråk
Totalt
Exkl ungdom

60,0%
50,0%

Resandeökning 2012 - 2015 i två starka
stråk
140,0%
120,0%
100,0%

40,0%

80,0%

30,0%

60,0%

20,0%

40,0%

10,0%
0,0%

Totalt
Exkl. ungdom

20,0%
Stråket Kalmar Oskarshamn/Västervik

Stråket Kalmar Karlskrona

0,0%

Stråket Kalmar Borgholm

Stråket Västervik Vimmerby - Hultsfred

Källa: Kalmar Länstrafik

Samtliga fyra stråk har fått en ökning av det totala resandet med omkring 20 procent eller mer.
Räknas de ungdomar som reser till och från skolan bort ligger ökningen i tre av de fyra stråken över
50 procent. I ett fall (stråket Hultsfred – Vimmerby – Västervik) har resandet till och med mer än
fördubblats. Det talar för att stråktrafiken lyckats attrahera den avsedda målgruppen, nämligen
personer som pendlar för arbete eller högre studier.
Åren 2015 och 2016 gjordes omkring 2 miljoner tågresor i den regionala kollektivtrafiken. Av det
totala tågresandet sker mer än hälften på Kust till kustbanan (Kalmar – Nybro – Emmaboda – Växjö).

Fördelning tågresande 2015/2016

Stråket Kalmar - Växjö

Stråket Kalmar - Linköping

Stråket Västervik - Linköping

Stråket Emmaboda - Karlskrona

Källa: Kalmar Länstrafik

Under hela perioden 2008 – 2015 har det totala resandet med den regionala kollektivtrafiken ökat
med i genomsnitt cirka 2 procent per år. Den mest markanta höjningen av resandet kan noteras från
2012 och framåt. Ökningen under fyraårsperioden fram till och med 2015 har varit hela 34 procent
(se följande figur).
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Resandeutveckling 2006 - 2030
(miljoner resor)

20
18
16
14
12
10
8
6
4

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Källa: Kalmar Länstrafik

Det trendbrottet överensstämmer tidsmässigt med den riktade satsning om 100 miljoner kronor för
utbyggnad av kollektivtrafiken som landstinget anslog i samband med förändringen av
huvudmannaskapet för kollektivtrafiken från årsskiftet 2011/12. Det bör påpekas att en del av
ökningen under 2014/15 är kopplad till det stora inflödet av flyktingar.
Den streckade linjen visar hur trenden skulle se ut med samma årliga resandeökning framåt i tiden.
Med basen i 2008 skulle resandet med denna antagna linjära och teoretiska utvecklingstakt nå
kollektivtrafikbranschens gemensamma mål om ett fördubblat resande år 2025. Om de senaste årens
resandeutveckling fortsätter i någotsånär samma takt kommer den nivån att nås långt tidigare.

Resenärer
Andelen regelbundna kollektivtrafikresenärer (= de som reser med KLT en gång i månaden eller mer)
bland länsinvånarna har ökat med 25 procent efter det att stråktrafiken började införas 2008.
Satsningen har emellertid inte inneburit någon märkbar förändring av andelen tillfälliga resenärer (=
de som reser mer sällan än en gång per månad). Det kan tolkas som att de som prövat och funnit att
kollektivtrafiken är ett bra alternativ till andra transportmedel använder den allt mer frekvent.
Däremot har hittillsvarande utbud i form av exempelvis trafikupplägg och betalsystem inte lyckats att
locka nya kunder i någon större utsträckning.
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Andel Sällanresenärer (röd linje)
respektive Regelbunda resenärer
(grå linje); (%)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Källa: Svensk Kollektivtrafik - Kollektivtrafikbarometern

Runt en tredjedel av samtliga resenärer i kollektivtrafiken är elever i grundskolan.
Grundskoleeleverna kan resa antingen med den ordinarie linjetrafiken eller med trafik som anordnas
primärt för att klara skolans behov. Den sistnämnda trafiken är linjelagd och därmed öppen för alla
typer av resenärer i åtta av länets tolv kommuner 2. I ytterligare två kommuner pågår överläggningar
med den regionala kollektivtrafikmyndigheten om att öppna upp skoltrafiken för allmänheten.

Marknadsandel
Marknadsandel; (%)
14
12
10
8
6
4
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Källa: Svensk Kollektivtrafik - Kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikens marknadsandel i länet uppgår idag till drygt elva procent av samtliga motorburna
resor, det vill säga exklusive gång och cykling. Andelen har ökat med 30 procent från 2010 fram till
och med 2015.

2

Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Västervik från och med augusti 2017, Borgholm ett år senare.
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Kundnöjdhet
Nöjdheten3 hos de som regelbundet reser med KLT har med undantag för det första året i mätserien
legat jämförelsevis konstant sedan mätningarna började. Däremot har allmänhetens inställning till
kollektivtrafiken stadigt försämrats, en utveckling som för övrigt överensstämmer med den i landet
som helhet. Ett annat sätt att uttrycka det är att KLTs varumärke blivit allt sämre de senaste tio åren.
Här spelar sannolikt även faktorer utanför länet en betydande roll som exempelvis rubriker i
riksmedia om försenade eller inställda tåg. Värt notera är att de som verkligen reser med
kollektivtrafiken är betydligt mer positivt inställda än de som inte nyttjar den.

Nöjdhet kund senaste resan (röd linje)
respektive nöjdhet allmänhet (blå linje); (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Källa: Svensk Kollektivtrafik - Kollektivtrafikbarometern

Dessvärre har det hittills funnits en obalans i urvalet av de personer som intervjuas i
Kollektivtrafikbarometern. Bara knappt en femtedel har varit 25 år eller yngre, en grupp som både
reser mer frekvent och genomgående är mer nöjda. Mer än hälften av de tillfrågade har varit äldre
(över 45 år) och tillhör en grupp som både reser betydligt mer sällan och överlag är mindre nöjda.
Sammantaget ger detta sannolikt en bild av allmänhetens nöjdhet med kollektivtrafiken som är
sämre än den verkliga. En ny metodik som tar hänsyn till detta är under framtagande.

Nåbarhet
Kollektivtrafikens förutsättning att konkurrera med bilresandet har förbättrats väsentligt i takt med
att stråktrafiken byggts ut i länet. Restiderna i de viktigaste relationerna har sänkts samtidigt som
turtätheten ökat, något som gäller både för längre regionala resor och kortare lokala resor.

3

Nöjdheten avser summan av kategorierna ”Nöjda” samt ”Mycket nöjda” i Kollektivtrafikbarometern.
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Nationellt
Den följande figuren visar restiden i minuter med kollektivtrafik från de tre största orterna i länet till
fem viktiga nationella och internationella målpunkter (Göteborg, Kastrup flygplats, Köpenhamn,
Malmö och Stockholm). En resa med kollektivtrafiken (buss, flyg eller tåg) tar i merparten av fallen
kortare tid än samma resa med bil (restidskvot <1). Det är bara i relationerna Oskarshamn –
Göteborg och Västervik – Göteborg som bilen tills vidare är snabbare.

Restider (minuter)
Göteborg
350
300
250
200
150
100
50
0

Stockholm

Kastrup

Köpenhamn

Malmö
Kalmar flyg

Oskarshamn

Västervik

Kalmar tåg

Källa: Resrobot (https://www.resrobot.se/); 2016-09-20

Däremot är de faktiska restiderna från de större orterna i länet till de nationella och internationella
målpunkterna överlag förhållandevis långa, något som försvårar inte minst för företagens kontakter.
Med undantag för flygförbindelserna mellan Kalmar och Stockholm ligger snitthastigheten på 75
km/timme eller mindre. Det kan exempelvis jämföras med hastigheten Växjö – Stockholm som är
över 105 km/timme.

Restidshastighet med kollektivtrafik (km/tim)
Stockholm
Malmö
Köpenhamn
Kastrup
Göteborg
0,00
Västervik

20,00

40,00

Oskarshamn

60,00

80,00 100,00 120,00 140,00

Kalmar tåg

Kalmar flyg

Källa: Resrobot (https://www.resrobot.se/); Beräkna avstånd (http://se.avstand.org/); 2016-09-23
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Storregionalt
Sex städer i den östra halvan av södra Sverige – Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Linköping, Norrköping
och Växjö – är befolkningsmässigt så stora att de enligt gängse modeller kan antas bidra till tillväxt
och utveckling i sitt omland 4. Av dem utmärker sig Kalmar, tillsammans med Karlskrona, genom att
ha de lägsta restidshastigheterna till nationella centra. Situationen är starkt försvårande för de
företag och institutioner som behöver täta fysiska kontakter med storstadsregionerna.
Restidshastighet med kollektivtrafik (km/tim)
Linköping – Malmö
Karlskrona – Stockholm
Växjö – Stockholm
Norrköping – Malmö
Kalmar – Stockholm
Linköping – Kastrup
Norrköping – Kastrup
Norrköping – Stockholm
Linköping – Stockholm
Växjö – Malmö
Linköping – Köpenhamn
Norrköping – Köpenhamn
Jönköping – Malmö
Norrköping – Göteborg
Växjö – Kastrup
Jönköping – Stockholm
Jönköping – Kastrup
Växjö – Köpenhamn
Jönköping – Köpenhamn
Kalmar – Malmö
Kalmar – Göteborg
Kalmar – Kastrup
Växjö – Göteborg
Linköping – Göteborg
Kalmar – Köpenhamn
Karlskrona – Göteborg
Jönköping – Göteborg
Karlskrona – Malmö
Karlskrona – Kastrup
Karlskrona – Köpenhamn

0

20

40

60

80

100

120

Källa: Resrobot (https://www.resrobot.se/); Beräkna avstånd (http://se.avstand.org/);
2016-09-23

Den följande figuren visar den genomsnittliga restidshastigheten med kollektivtrafik från Kalmar,
Oskarshamn respektive Västervik till de ovan nämnda regionala tillväxtmotorerna i angränsande län.
Restiderna från Oskarshamn och Västervik till samtliga fem tillväxtmotorer är långa och det även sett
i ett samlat sydsvenskt perspektiv. För Oskarshamns del är heller inte kollektivtrafiken med dagens
restider ett gångbart alternativ till bilen i någon av de fem nämnda relationerna (restidskvot >1) 5.
Vad gäller Västerviks är det främst de kollektiva resmöjligheterna mot väster och sydväst som måste
förbättras jämfört med restiden med personbil. Däremot har kollektivtrafiken från Kalmar till
huvudorterna i angränsande län god konkurrenskraft gentemot bilen.

4
Klaesson, J & Pettersson, L. 2009. Independent Urban-Rural Development in Sweden. I: Karlsson, C., Stough, R., Cheshire, P. & Andersson,
Å. (red.). Innovation, Dynamic Regions and Regional Dynamics.
5
Restidskvot avser förhållandet mellan restid med kollektivtrafik och restid med bil. När kvoten är mindre än ett går det snabbare att resa
med kollektivtrafik och vice versa när kvoten är större än ett.
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Restidshastighet med kollektivtrafik
(km/tim)

Restidskvoter regionala
tillväxtmotorer

Växjö

Växjö

Norrköping

Norrköping

Linköping

Linköping

Karlskrona

Karlskrona

Jönköping

Jönköping
0,00

20,00

Västervik

40,00

60,00

Oskarshamn

80,00

0,00

100,00

Västervik

Kalmar

0,50

1,00

Oskarshamn

1,50

Kalmar

Källa: Resrobot (https://www.resrobot.se/); Beräkna avstånd (http://se.avstand.org/); 2016-09-23

För Kalmars vidkommande är restidshastigheten till Karlskrona den klart lägsta för samtliga relationer
mellan tillväxtmotorer i östra delen av södra Sverige. Självklart försvårar det en bättre samverkan
mellan de båda regioncentra vad gäller arbetsmarknad och högre utbildning. Kalmar har också
tillsammans med Karlskrona genomgående de lägsta restidshastigheterna i förbindelserna gentemot
övriga regioncentra i området.
Restidshastighet med kollektivtrafik
(km/tim)
Linköping-Norrköping
Linköping-Växjö
Norrköping-Växjö
Kalmar-Växjö
Karlskrona-Linköping
Jönköping-Norrköping
Karlskrona-Norrköping
Jönköping-Linköping
Karlskrona-Växjö
Kalmar-Linköping
Jönköping-Kalmar
Jönköping-Växjö
Kalmar-Norrköping
Jönköping-Karlskrona
Kalmar-Karlskrona

57

77
76
74
72
68
67
64
64
64
63

99
94
92

Källa: Resrobot (https://www.resrobot.se/); Beräkna avstånd
(http://se.avstand.org/); 2016-09-23

Regionalt
Högsby är tillsammans med Kalmar de centralorter i länet som har flest snabba förbindelser med
kollektivtrafiken till andra centralorter i länet (se följande tabell). Mest isolerade i det här avseendet
är Torsås, Västervik och de båda centralorterna på Öland som bara når en centralort utanför den
egna kommunen på kortare tid än en timme. Emmaboda och Nybro är de enda kommunala
huvudorter i länet som når ett regioncentra i ett annat län inom en timme, något som i sig visar på
järnvägens betydelse för att åstadkomma korta restider.
Centralort
Kalmar
Högsby
Mönsterås och Vimmerby
Emmaboda

Inom
länet
7
5
3
2

Utom
länet
2
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14

Nybro
Hultsfred och Oskarshamn
Borgholm, Mörbylånga, Torsås och Västervik

2
2
1

1
-

Kolumnen ”Inom länet” visar antalet kommunhuvudorter i länet som kan nås med kollektivtrafik från respektive centralort
inom 60 minuter "i bästa pendlingstid" (=vardagar 06:30-08:30).
Kolumnen ”Utom länet” visar samma förhållande till regionala tillväxtmotorer utanför länet (Jönköping, Karlskrona, Linköping,
Norrköping och Växjö).

De följande två kartorna åskådliggör nåbarheten, i form av ett sammanvägt mått för restid och
turtäthet, från orter i länet till närmaste tillväxtmotor (till vänster) respektive regional kärna (till
höger) 6. Svart prick visar aktuell tillväxtmotor respektive regional kärna belägen inom länet.

En godtagbar nåbarhet definieras här som minst timmestrafik vardagar i vardera riktningen (18-24
dubbelturer) samt restid högst 60 minuter till tillväxtmotor respektive högst 45 minuter till regional
kärna. Kriterierna är härledda från OECDs rapport om Småland och Blekinge 7.
De större orterna (>2 000 invånare) i kommunerna från Mönsterås och söderut i länet har en
godtagbar nåbarhet till tillväxtmotorn Kalmar. Centralorterna Hultsfred, Oskarshamn, Vimmerby och

6

Regional kärna = Ort med minst 14 000 invånare
Tillväxtmotor = Regional kärna som har en starkare befolknings- och sysselsättningstillväxt än genomsnittet för länet, vilket ger
spridningseffekter och skapar tillväxt för omlandet.
(Källa: Ramböll. Systemanalys för Sydsverige. 2015-06-18)
7
OECD Territorial Reviews. Småland – Blekinge 2012;
Ramböll. Systemanalys för Sydsverige. 2015-06-18.
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Västervik klarar samtliga kravet på turtäthet men inte det för restid. Värt notera är att för de båda
först nämnda är Kalmar restidsmässigt närmaste tillväxtmotor medan för de sistnämnda är det i
stället Linköping. Gamleby är den enda större ort i länet som varken klarar turtäthets- eller
restidskraven.
På bilden av nåbarheten från stora och medelstora orter (>1 000 invånare) till närmaste regional
kärna spricker länet upp i fem olikstora delar. I söder är Kalmar kärnan för orter upp till i höjd
Blomstermåla – Timmernabben medan Västervik har samma roll för samtliga aktuella orter i
Vimmerby och i den egna kommunen. Oskarshamn är närmaste kärna för övriga orter i Mönsterås
samt den egna kommunen men också för Hultsfred och Högsby samhällen. I Hultsfreds kommun har
en liten flik runt Silverdalen bäst kollektivtrafikkoppling till den regionala kärnan Nässjö i Jönköpings
län. Slutligen har Målilla och Virserum i samma kommun bättre nåbarhet till Växjö än till någon av de
tre kärnorna i det egna länet.
Målilla och Virserum är tillsammans med Södra Vi de enda av de 24 stora och medelstora samhällena
i Kalmar län som inte klarar varken det uppsatta turtäthets- eller restidskriteriet. Av de sex orter som
inte klarar ett av kraven faller en ur på grund av för låg turtäthet (Överum) och resterande
(Borgholm, Hultsfred, Timmernabben, Torsås och Vimmerby) till följd av för lång restid till närmaste
kärna. Fjorton (60 %) av de stora och medelstora samhällena i länet har en acceptabel nåbarhet till
sin närmaste regionala kärna.

Lokalt
Den följande kartbilden beskriver nåbarheten till centralorten i varje kommun från samtliga orter
med >500 invånare i den egna kommunen. En godtagbar nåbarhet definieras här som trafik vardagar
minst varannan timme i vardera riktningen (12 -16 dubbelturer) samt restid högst 30 minuter.
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Av totalt 36 samhällen är det fyra (Gullringen i Vimmerby kommun, Kristdala i Oskarshamns
kommun, Påryd i Kalmar kommun och Virserum i Hultsfreds kommun) som varken klarar kriteriet för
restid eller turtäthet. Av de nio orter som inte uppfyller ettdera av kraven har sju för närvarande för
låg turtäthet medan två har för lång restid till sin centralort. Resterande 23 samhällen (64 %) har en
godtagbar nåbarhet till den egna centralorten

Tillgänglighet
Den samlade ambitionen i länet har under lång tid varit att integrera särskilda persontransporter 8 i
den linjelagda kollektivtrafiken genom att så långt som möjligt anpassa fordon och trafikupplägg för
personer med olika funktionsnedsättning. Att inriktningen varit framgångsrik framgår av följande bild
som visar utvecklingen av antalet färdtjänsttillstånd i de fyra länen i östra delen av södra Sverige.
Kalmar län har minst antal färdtjänsttillstånd per invånare av alla län i landet och därtill en av de
lägsta kostnaderna för färdtjänst- och sjukresor 9.

8
9

Här ingår alla persontransporter som kräver särskilt tillstånd, till exempel färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts.
Trafikanalys. 2016. Uppföljning av integrerad kollektivtrafik i Dalarna och Kalmar län. Rapport 2016:18.
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Antal personer med färdtjänsttillstånd
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Källa: http://www.trafa.se/kollektivtrafik/fardtjanst/; 2016-10-04

Samtidigt visar den officiella nationella statistiken att det görs jämförelsevis många resor per
färdtjänsttillstånd i Kalmar län. Det är bara i Skåne som de färdtjänstberättigade i genomsnitt gör fler
resor.
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Andelen resor med riksfärdtjänst har under senare år uppgått till i genomsnitt någon eller några
procent av det totala antalet färdtjänstresor. Jämfört med angränsande län och regioner görs mycket
få resor med riksfärdtjänst av personer bosatta i Kalmar län.
Även om stora ansträngningar gjorts med positivt resultat och fortfarande görs för att
kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, återstår betydande
insatser för trafiken ska kunna svara upp mot devisen ”En trafik för alla”. Det gäller främst att
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uppfylla krav på utformning av fordon, hållplatser 10/bytespunkter 11 samt information före och
ledsagning under själva resan.
Från och med augusti 2017 och framåt kommer samtliga vägfordon i den av KLT upphandlade
kollektivtrafiken att klara de krav på tillgänglighet som finns i de branschgemensamma kraven 12.
Även den tågtrafik som berör länet kan klassas som tillgänglig om den bedöms enligt samma kriterier
som för busstrafiken. Med tillgänglig avses i det här fallet att fordonen är åtkomliga i första hand för
personer med nedsatt rörelseförmåga respektive syn- eller hörselnedsättning.
Samtrafiken erbjuder stödtjänster under resan via en portal på sin webb
(http://www.samtrafiken.se/tjanster/ledsagningsportalen/). Här kan operatörer beställa ledsagning
till en viss tid och plats och till det finns även ett resurshanteringssystem som gör det enklare att
avropa ledsagare. Jernhusen har kopplat till denna funktion upphandlat utförande av ledsagning på
järnvägsstationer runtom i Sverige. Tjänsten kommer från och med våren 2017 att erbjudas vid
samtliga bytespunkter för tågtrafiken länet.
Den stora kvarstående uppgiften avseende tillgänglighetsanpassning avser upprustning och
standardhöjning av hållplatser och bytespunkter. Den regionala kollektivtrafik myndigheten har
utöver ansvar för hållplatsstolpe och eventuellt väderskydd ingen rådighet när det gäller
markanläggningar för kollektivtrafiken. Åtgärder som berör den stödjande fysiska infrastrukturen,
inklusive anslutande gång- och cykelvägar, är en fråga för Trafikverket om punkten ligger utmed
statlig väg eller respektive kommun i det fall den är placerad efter det kommunala gatunätet.
De flesta hållplatser utmed kommunala gator har tillgänglighetsanpassats i ett tidigare skede. Många
har dock inte åtgärdats i takt med att kraven succesivt höjts. Utmed statlig väg är läget mer
bekymmersamt. Här finns omkring 80 procent av de runt 4 500 hållplatslägena i länet, där funktionen
kan variera mellan allt från ensidig hållplatsstolpe i vägkant till kvalificerad bytespunkt med möjlighet
till omstigning mellan olika färdmedel 13.
Det finns idag ingen samlad bild av hur många bytespunkter och hållplatser i länet som uppfyller
dagens krav på funktionsanpassning 14. De högst prioriterade bytespunkterna redovisas i en rapport
från KLT 15, där önskvärd status och även rangordning av föreslagna åtgärder presenteras.

Skydd av miljön
I länet introducerades förnybara drivmedel i kollektivtrafiken samband med upphandlingen 2008.
Från 2010 och framåt har mer än hälften av trafikarbetet med buss skett med RME (rapsmetylester)
eller biogas. Från och med augusti 2017 och framåt kommer all vägbunden kollektivtrafik som
administreras av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län att vara fossilbränslefri.

10

Hållplatsstolpe samt eventuellt väderskydd

11

Bytespunkt definieras här som en plats för säkert och enkelt byte (omstigning) mellan färdmedel i kollektivtrafiken med god anslutning
till gång- och cykelnätet, möjlighet till säker parkering av cykel och bil samt genomförd eller planerad installation av laddstolpar för eldrivna
fordon.
12
BUSS 2014. Branschgemensamma funktionskrav på bussar. Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad
kollektivtrafik, september 2014
13 Färdmedel avser såväl olika fordonsslag (bil, buss, tåg) som olika slag av nät och hierarkiska nivåer (linjetrafik, närtrafik) mellan vilka
byten kan ske.
14
En tillgänglighetsanpassad hållplats uppfyller kraven i KLTs Hållplatshandbok, fastställd av Trafikstyrelsen 2014-03-20, § 8.
15

KLT. 2016. Bättre och säkrare bytespunkter i kollektivtrafiken. Fastställd av Trafikstyrelsen 2016-12-15, § 82.
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Biogas kommer att vara drivmedlet i omkring 60 procent av det totala årliga trafikarbetet, medan
resterande kommer att använda fossilfri syntetisk diesel.
100
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Vad beträffar den tågtrafik som berör länet använder Öresundstågen och Krösatågen så kallad ”Grön
El”, vilket innebär att den härstammar från vind- och solenergi eller från befintliga vattenkraftverk.
Det som återstår att åtgärda för att nå målet om en helt klimatneutral kollektivtrafik är
Kustpilentågen. De trafikerar de ej elektrifierade Stångådals- och Tjustbanorna och använder idag
fossilbaserad diesel. KLT kommer att närmare undersöka möjligheten att övergå till hållbar syntetisk
diesel i den här trafiken.
Energieffektiva fordon är viktigt för samhället och kan samtidigt bidra till en god miljö. En ökad andel
förnybara drivmedel kan däremot leda till en ökad energianvändning då biobaserad drivmedel som
regel har lägre energitäthet än fossilbaserade. Det är med stor sannolikhet förklaringen till den
registrerade ökningen av energianvändningen efter 2008. De aktuella värdena ligger emellertid väl
under riksgenomsnittet.

4
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Kollektivtrafiken i länet ger idag inte något större bidrag till det totala trafikbullret. I takt med att
bebyggelsen i städer och större samhällen förtätas kan frågan få större aktualitet. Erfarenheten säger
att bullerproblem i stor utsträckning kan förebyggas genom en framsynt samhällsplanering.

Kommersiell trafik och taxi
Omfattningen av kommersiell kollektivtrafik som berör Kalmar län redovisas i bilaga 1. Ett av syftena
med den nya kollektivtrafiklagen var att öppna upp för kommersiella aktörer. För Kalmar läns del har
lagens intentioner bara gett ett ytterst marginellt tillskott till det samlade trafikutbudet.
En viktig länk i den kommersiella trafiken är den mellan Kalmar Öland Airport och de två
flygplatserna i Stockholms-området. Förbindelsen Kalmar – Stockholm är en av de tre starkaste
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regionala pendlingsrelationerna till/från länet. År 2015 reste totalt 185 000 passagerare med flyget
till och från Stockholm.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har avtal med dels SJ, dels Swebus som innebär att KLTs
färdbevis gäller för resor inom länet med båda aktörerna.
Det finns ingen samlad statistik gällande kommersiell taxitrafik i Kalmar län. Den upphandlade
taxitrafiken utgör merparten av trafikvolymen och omsättningen. För många företag är över 90
procent av omsättningen upphandlad samhällsbetald trafik. Den rent kommersiella trafiken består av
företagsresor, privatpersoners resor och flygtaxi.
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Möjligheter och utmaningar
Kalmar län omfattar en förhållandevis stor och glest befolkad del av Sverige. Långa avstånd i
kombination med bristfällig transportinfrastruktur har begränsat möjligheten till pendling och
därmed gett låg rörlighet på arbetsmarknaden som resultat. Begränsade arbetsmarknader medför
ökad sårbarhet för förändringar i form av exempelvis omstruktureringar inom näringslivet.
Arbetsmarknadernas storlek, det vill säga utbudet av arbetsplatser och arbetskraft, har dessutom
inverkan på lönenivåer, människors hälsa och förvärvsfrekvens.
Kollektivtrafiken är ett mycket viktigt strategiskt verktyg vad gäller att skapa förutsättningar för
tillväxt, förändring och förnyelse i Kalmar län och sydöstra Sverige. OECD (Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling) har i det sammanhanget lyft fram en väl utvecklad
kollektivtrafik som en viktig ingrediens för att åstadkomma en positiv utveckling i regionen 16. OECDs
förslag har omsatts i gällande utbyggnadsplaner för den regionala kollektivtrafiken och även
preciserats i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 17.
Regionala kärnor och tillväxtmotorer har under senare år vuxit fram som centrala koncept i samband
med regional utveckling 18 (se bilaga 2). Båda begreppen syftar till att lyfta fram betydelsen av orter
som är så stora att de i sig utgör en tillväxtfaktor för sin omgivning. Forskning har visat att en stad
måste ha minst 25 000 invånare för att kunna ge sådana positiva effekter 19. Nationella analyser tyder
på att det krävs minst 50 000 invånare för att ort ska bli ett draglok i en funktionell region 20. Andra
studier har visat att det behöver finnas omkring 100 000 pendlingsbara jobb i ett område för att
storleken på arbetsmarknaden ska bli en självförstärkande tillväxtmotor 21.
För närvarande (2015) bedöms länet vara del i följande fyra funktionella regioner 22
Namn FA region
(ingående kommuner)
Kalmar
(Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås,
Mörbylånga, Nybro och Torsås)
Västervik
(Västervik)
Oskarshamn
(Högsby och Oskarshamn)
Vimmerby
(Hultsfred och Vimmerby)

Antal
invånare
139 985
36 049
32 307
29 338

16

OECD. 2012. Territorial Reviews, Småland - Blekinge, Sverige.

17

Regionförbundet i Kalmar län. RUS. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012-2020.

18

Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Landstinget Blekinge,
Region Halland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur &
transport 2016.
19 Klaesson, J. & Pettersson, L. 2009. Interdependent Urban-Rural Development in Sweden. I: Karlsson, C., Stough, R., Cheshire, P. &
Andersson, Å. (red.). Innovation, Dynamic Regions and Regional Development.
20
Demografins regionala utmaningar. Bilaga 7 till Långtidsutredningen. SOU 2015:101.
21
Johansson, B. & Klaesson, J. 2005. Västsverige och den nya ekonomiska geografin.
22 Institutet för tillväxtpolitiska studier. 2015. Funktionella analysregioner – revidering 2015. PM 2015:22.
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Den successiva utbyggnad av kollektivtrafiken som skett under senare år har haft som ledstjärna att
göra de funktionella regioner som berör länet färre till antalet men större sett till antalet invånare.
För den södra delen av länet har det inneburit förbättrad nåbarhet till Kalmar samt från Kalmar till
Karlskrona och Växjö. På motsvarande sätt har trafikutvecklingen i den norra delen av länet syftat till
att knyta samman de aktuella kommunerna inbördes men även ge bra nåbarhet till regionala kärnor
och tillväxtmotorer utanför länet. Sammanfattningsvis en inriktning för en kollektivtrafik som svarar
upp mot det övergripande målet i den regionala utvecklingsstrategin om en rund och gränslös region.
Utvecklingen i de funktionella regionerna i landet fram till 2040 bedöms följa ett mönster där de
stora regionerna blir större medan de mindre förväntas minska 23. Brytpunkten går enligt analysen vid
en folkmängd runt 100 000 invånare. Det skulle för vårt vidkommande innebära att den funktionella
regionen runt Kalmar fortsätter att växa samtidigt som de övriga blir mindre eller alternativt går upp i
en annan funktionell region.

23

Demografins regionala utmaningar. Bilaga 7 till Långtidsutredningen. SOU 2015:101.
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Vision och mål
Långsiktig vision för den regionala kollektivtrafiken
Nära till Sveriges Solsida
År 2050 har Kalmar län nått uppställda restidsmål och kollektiva transporter utgör
förstahandsalternativet för vardagsresande bland länets invånare.

Mål för kollektivtrafiken
Resande
•

Andelen av befolkningen i Kalmar län (15-75 år) som reser i den regionala kollektivtrafiken
minst en gång i månaden är 40 procent eller mer år 2025.

Målet innebär en ökning från 33 procent 2015.

Marknadsandel
•

Kollektivtrafikens marknadsandel i Kalmar län är minst 15 procent år 2025.

Motsvarar en ökning av andelen från 11 procent 2015.

Kundnöjdhet
•

Nöjdheten med senaste resan är 90 procent eller mer hos befintliga och regelbundna
kollektivtrafikresenärer (de som reser en gång i månaden eller oftare) år 2025.

Målet innebär en ökning av andelen nöjda resenärer från 83 procent 2015.
•

Nöjdheten hos allmänheten ökar med minst 1,5 procent årligen till år 2025.

Motsvarar en ökning av andelen från 43 procent 2015 till är 60 procent eller mer år 2025.
•

Nöjdheten hos färdtjänst- och sjukresenärer är minst 98 procent år 2025.

Kundnöjdheten var 95 % år 2015 hos såväl färdtjänst- som sjukresenärer.

Skydd av miljön
•

Kollektivtrafiken i länet har inga klimatpåverkande utsläpp år 2025.

Målet innebär en ökning till 100 procent från en andel på 65 procent år 2015.

Tillgänglighet
•
•

Samtliga hållplatser och bytespunkter med fler än 20 påstigande per vardag är fullt
tillgängliga för alla resenärer år 2025.
Linjer i starka och medelstarka stråk samt i stads- och närtrafik är fullt tillgängliga för alla
resenärer år 2025.

Kollektivtrafiklagen anger att bytespunkter och linjer som är ”fullt tillgängliga för alla resenärer” ska
redovisas i trafikförsörjningsprogrammet. ”Alla” har i detta sammanhang tolkats som dels personer
med normal rörlighet, dels individer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel. Däremot har inte
behov hos resenärer med andra särskilda anspråk, som exempelvis medicinskt vidimerade krav av att
transporteras liggande eller ensam i ett fordon, vägts in i begreppet ”fullt tillgängliga för alla
resenärer”. Inriktningen är dock att hänsyn så långt möjligt även ska tas till behov hos personer med
andra typer av funktionsnedsättning än rent fysiska.
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Det finns omkring 4 500 hållplatslägen i länet, där ungefär var femte finns utmed kommunalt gatunät
och resten efter statlig väg. Vid de flesta hållplatslägena finns endast en stolpe i vägkant. I ett första
skede prioriteras bytespunkter och hållplatser med fler än 20 påstigande resenärer per vardag (bilaga
3). Många av dessa har tidigare tillgänglighetsanpassats. Samtidigt har kraven höjts successivt. Nya
hållplatser byggs från början med hög tillgänglighet för personer med ovan nämnda fysiska
funktionsnedsättningar.
KLT kommer att göra en samlad översyn av standarden på samtliga bytespunkter och hållplatser
inom ramen för det nyligen startade projektet ”Den uppskattade hållplatsen”. Arbetet syftar ytterst
till att kategorisera samtliga hållplatser i alltifrån från stadstrafik i centrumkärnor till yttersta
landsbygdslinje enligt olika servicenivåer.
I bilaga 4 redovisas de linjer i starka och medelstarka stråk samt i stadstrafik och den närtrafik som är
tillgängliga för alla resenärer år 2025.
Vad gäller fordon har samtliga (både buss och tåg) från och med augusti 2017 en sådan standard att
de är tillgängliga för resenärer med funktionsnedsättning (låggolv/lågentré alternativt ramp/lift,
rullstolsplats samt audiovisuellt utrop).

Nåbarhet (Geografisk tillgänglighet)
Nåbarhet nationella och internationella (tillväxt)noder
• Halvtimmestrafik Köpenhamn/Malmö, timmestrafik Göteborg och Stockholm med högst ett
byte i samtliga fall samt följande restider:
Kalmar

Göteborg
3:30

Köpenhamn Malmö Stockholm
3:00
2:30
3:00

Turtäthets- och restidsmålen är 2015 uppfyllda för relationen Kalmar – Stockholm. Måluppfyllelsen
vad gäller restid avser enbart flyg.
•

Timmestrafik Köpenhamn/Malmö och Stockholm, varannantimmestrafik Göteborg med
högst ett byte i samtliga fall samt följande restider:
Göteborg
Oskarshamn 4:30
Västervik
4:30

Köpenhamn Malmö Stockholm
4:00
3:30
3:30
4:00
3:30
2:30

Inget av de uppsatta målen är på väg att nås.
Nåbarhet storregionala tillväxtmotorer
• Minst timmestrafik utan byte samt följande restider
Kalmar

Jönköping Karlskrona Linköping Norrköping Växjö
2:30
1:00
2:30
3:00
1:00

Målet för turtäthet klaras för samtliga relationer medan målet för restid inte klaras för någon.
•

Minst varannantimmestrafik utan byte samt följande restider:
Jönköping Kalmar Karlskrona Linköping Norrköping
Oskarshamn 3:30
0:50
2:00
2:30
2:15
Västervik
3:00
2:00
3:00
1:30
1:15
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Växjö
2:00
3:00
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För relationen Oskarshamn – Kalmar är turtäthetmålet minst halvtimmestrafik och för relationen
Västervik – Kalmar minst timmestrafik. Högst ett byte accepteras för relationerna Oskarshamn –
Jönköping, Oskarshamn – Karlskrona och Västervik – Karlskrona.
Nåbarhet tillväxtmotorer
(Gäller för resor från orter med fler än 2 000 invånare samt centralorten i varje kommun.)
•

Restid högst 60 minuter och turtäthet minst timmestrafik (18 - 24 dubbelturer/vardag) till
minst en tillväxtmotor.

Målet klaras 2015 helt för 9 (60 %) av de aktuella orterna i länet och delvis för 14 (93 %) av totalt 15.
Nåbarhet regionala kärnor
(Gäller för resor från orter med fler än 1 000 invånare.)
•

Restid högst 45 minuter och turtäthet minst timmestrafik (18 - 24 dubbelturer/vardag) till
närmaste regionala kärna.

Målet klaras 2015 för 14 (61 %) av de aktuella orterna i länet och delvis för 20 (87 %) av totalt 23.
Nåbarhet kommunal centralort
(Gäller för resor från orter med fler än 500 invånare.)
•

Restid högst 30 minuter och turtäthet minst varannantimmestrafik (12 -16
dubbelturer/vardag)

Målet klaras 2015 för 23 (64 %) av de aktuella orterna i länet och delvis för 32 (89 %) av totalt 36.
Nåbarhet landsbygd
(Gäller för alla resor med den landbaserade kollektivtrafiken i länet)
•

Minst fem resmöjligheter per vecka.

Nåbarhet skärgård
(Gäller för resor med kollektivtrafiken på vatten i länet)
•

Minst två resmöjligheter per vecka.

Trafiken drivs året runt och är öppen för alla. Folkbokförda på öarna har förtur när efterfrågan
överstiger farkostens kapacitet.

Ekonomi
•
•

Självfinansieringsgraden för den regionala kollektivtrafiken inklusive ledning och
administration ska vara minst 50 procent.
För regional tåg- respektive busstrafik inklusive närtrafik ska självfinansieringsgraden vara
minst 50 procent.
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Strategiska val
Den regionala kollektivtrafiken ska sammantaget bidra till en hållbar och klimatsmart
samhällsutveckling genom att erbjuda transporter med låg miljö- och klimatpåverkan samt ge
människor med olika typer av funktionsnedsättning ökad tillgänglighet till viktiga funktioner i
samhället.
Några viktiga ledstjärnor för utvecklingen av trafiken är ”Bäst för flest”, ”Hela Resan” och ”Tänk tåg kör buss”. Den första devisen avser att i en valsituation ska det alternativ som ger störst fördel för
flest människor ha företräde. Begreppet ”Hela Resan” innebär att planeringen ska utgå från en resa
som genomförs från-dörr-till-dörr även om transporten med kollektivtrafik bara utgör en del av den
totala resan. ”Tänk tåg – kör buss” avslutningsvis innebär att tågets starka sidor överförs och
appliceras på busstrafiken och då företrädesvis där många reser.
Det innebär att de större satsningarna i första hand koncentreras till de relationer där många reser,
så kallade starka stråk. Inriktningen är att få länet att växa i och utmed de stråk som har bäst
förutsättningar för kollektivtrafik. Matningen till de starka kollektivtrafikstråken kan ske genom olika
typer av trafik (stads-, landsbygds-, när- eller särskild matartrafik). Väsentligt för resandet är att få
minsta möjliga väntetid i bytespunkterna då direktresandet är det i särklass mest attraktiva.
Minst lika stor utmaning är att utveckla kollektivtrafiken till ett faktiskt alternativ för människor som
bor på landsbygden vid sidan om de starka stråken. Alternativa lösningar för kollektivt resande måste
prövas, vilka kan inrymma allt från anropsstyrd trafik till modeller för samåkning baserade på modern
teknik. Det är nödvändigt med en bred syn på begreppet kollektivtrafik för en stor och relativt glest
befolkad del av landet som Kalmar län.

Kunden i fokus
Ska potentialen i den regionala kollektivtrafiken tas tillvara behöver ett stort fokus läggas på
resenären. Devisen ”Kunden framför allt” sammafattar den inriktning som behövs för att den stora
mängden presumtiva resenärer ska få uppleva och bli medvetna om transportsättets fördelar. För att
vinna nya resande är det väsentligt att kommunicera trafiksystemets styrkor som utbud,
bekvämlighet och trygghet. Likaså understryka den möjlighet som finns för resenären att särskilt i de
starka stråken (klassificeringen av stråk beskrivs närmare i avsnittet Riktlinjer för kollektivtrafiken) få
mervärden gentemot bilisten genom att kunna använda restiden för arbete, studier eller avkoppling.
Viktigt är att kunna planera verksamheten utifrån kundens behov att resa ”från dörr till dörr” även
om resan innebär byten mellan olika transportslag. En resa med kollektivtrafiken börjar alltid till fots
och kan innehålla färd både med cykel och bil innan man går på bussen eller tåget. Ett ”Hela Resan”perspektiv är nödvändigt för att göra kollektivtrafiken långsiktigt konkurrenskraftig gentemot bilen.
Ett viktigt led i det arbetet är att få till stånd en taxesättning som underlättar arbets- och
studiependling över befintliga läns- och regiongränser.
Mottot ”Tänk tåg - kör buss” gäller självfallet inte bara linjeupplägget utan är även ledord för service
och komfort ombord. Det innebär bland annat möjlighet till uppkoppling mot Internet och laddning
av mobil under resan. Det är rimligt anta att framtiden rymmer ökade krav på enklare och mer
individuella lösningar för att exempelvis söka och hämta hem information samt betala sin biljett. Till
det kan läggas att det mesta talar för att framtidens färdbevis i grunden är helt digitalt och sannolikt
även mobilbaserat.
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Här behöver utvecklas tekniska stödsystem som hjälper resenären att på ett enkelt sätt kombinera
olika göromål som exempelvis att betala för resan men samtidigt boka och betala för parkeringsplats
eller hyrcykel. En annan angelägen utvecklingsfråga är att få fram och införa digitala metoder för att
kommunicera med resenären i realtid. Det gäller inte minst för att visa på möjligheten till
kombinerad mobilitet genom att exempelvis lämna information om var bytespunkter med möjlighet
till parkering finns och när nästa buss eller tåg avgår. En gemensam sökmotorer som redovisar såväl
privata initiativ för mobil samåkning som utbudet i den samhällsstödda trafiken är angeläget att
utveckla särskilt för områden vid sidan om de starka stråken.
Barn och ungdomar är för närvarande den klart största resenärsgruppen i kollektivtrafiken. Den här
kundgruppen decimeras kraftigt i samband med att gymnasieperioden tar slut. För att bibehålla
yngre personer som resenärer efter avslutad utbildning måste kollektivtrafiken bli bra på att ta till sig
gruppens önskemål om utformningen av en attraktiv kollektivtrafik. Sannolikheten att fortsätta resa
som vuxen och/eller med familj ökar om minnesbilden av trafiken är positiv. Särskilt viktig att fånga
upp och åtgärda i det sammanhanget är senare års tendens att ungdomar och då särskilt unga
kvinnor upplever kollektivtrafikresan som alltmer otrygg.
Kollektivtrafiken ska generellt utvecklas så att den tar hänsyn till särskilda behov utifrån ålder, kön,
etnicitet och funktionsnedsättning. Anpassning för funktionsnedsatta riktas i första hand mot
personer med nedsatt rörelseförmåga samt nedsatt syn och hörsel. Den långsiktiga inriktningen är
att alla bytespunkter hållplatser och bytespunkter är tillgängliga och kan användas av alla resenärer –
”En kollektivtrafik för alla”.

Kollektivtrafiken som strukturbildare
Det finns ett tydligt samband mellan typ och täthet av bebyggelse och valet av färdmedel. Resandet
med kollektiva färdmedel ökar med bebyggelsetätheten. Att försörja en spridd bebyggelse med
kollektivtrafik är i de flesta fall inte samhällsekonomiskt rimligt. Genom att bygga och förtäta utmed
etablerade trafikstråk gynnas inte bara kollektivtrafiken. Det bidrar även till att dämpa
transportbehovet totalt sett, minska klimatpåverkan från trafiksystemet och därmed ge förutsättning
för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Samplanering av kollektivtrafik och bebyggelseutveckling är en förutsättning för att ge störst samlad
samhällsnytta. Vid utbyggnad av städer och större samhällen bör därför kollektivtrafiken ses som
strukturbildande. Det innebär att utbyggnad av bostäder och verksamhetsområden i första hand sker
i lägen där möjligheten till kollektivtrafikförsörjning är god. Huvuddelen av all nyproduktion av
bostäder bör ske i anslutning till de starka stråken. På det sättet kan befintlig transportinfrastruktur
och trafiksystem nyttjas optimalt samtidigt som kollektivtrafikens funktion stärks.
Det förutsätter å andra sidan att linjesträckningarna är stabila över tiden genom bibehållen god
framkomlighet för kollektivtrafiken inte minst i stadsmiljö. Helhetssynen på resan från dörr till dörr
innebär att åtgärder även behövs vad gäller anslutande transportinfrastruktur som gång- och
cykelbanor, cykelställ och bilparkering. Enkelhet som att bussar och tåg avgår vid samma minuttal
varje timme, så kallade taktfasta tidtabeller, är en annan viktig faktor för framgång.
Cykling ingår som en naturlig och viktig del i en resekedja med kollektivtrafik. Däremot är frågan om
cykelns vara eller inte vara på buss och tåg mer problematisk. Idag kan cykel mot avgift tas med på
Krösa- och Öresundstågen och i mån av utrymme även på bussar i landsbygdstrafiken. Om cykel
däremot accepteras generellt ombord på kollektivtrafikens fordon skulle det förlänga uppehållet vid
hållplatser/bytespunkter och därför ha en negativ effekt på restiden.
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För den dagliga pendlingen är KLTs inriktning att tillsammans med kommuner och Trafikverket kunna
erbjuda säker parkering av cykel vid större bytespunkter. Vad gäller cykling för turismändamål avser
KLT att söka samband med seriösa cykeluthyrare för att kunna lämna kombinationserbjudan med
kollektivtrafik och cykel på samma färdbevis.
Bedömningen är att det finns en mycket stor potential i regionen att bygga i kollektivtrafiknära lägen.
Det fordrar i sin tur ett tydligt regionalt – mellankommunalt förhållningssätt i den kommunala
planeringen. En gemensam målbild med gemensamma prioriteringar kring bebyggelseutveckling,
transportinfrastruktur och kollektivtrafik kan lämpligen vara utgångspunkt för ett sådant fördjupat
planeringssamarbete.

Samordning av trafik på landsbygden
Stora delar av Kalmar länet är glest befolkat. Det innebär att underlaget för att upprätta och
bibehålla en linjelagd kollektivtrafik i många fall är svagt. KLT kan genom samplanering av olika
trafikformer som skol- och närtrafik erbjuda landsbygdsbefolkningen ett visst basutbud av
resmöjligheter.
För att långsiktigt kunna bibehålla denna service behövs en utvecklad och fördjupad samordning
mellan olika samhällsstödda trafikformer. Här ingår förutom trafik som den regionala
kollektivtrafikmyndigheten organiserar kommunernas resor för vård, omsorg och skola samt även
post- och varudistribution. Parallellt bör möjligheten till samordning mellan kollektivtrafik och olika
privata initiativ för samåkning studeras och analyseras.
Även i skärgården är befolkningsunderlaget svagt. Redan idag sker en samordning mellan
postdistribution, hemsändning av mat, kommunens hemtjänst, serviceresor och kollektivtrafik. En
fortsatt samordning med till exempel skolskjuts och annan varudistribution är en förutsättning för att
upprätthålla servicen för de boende i skärgården.
KLT har idag ansvar för planering av skoltrafiken i merparten av länets kommuner, något som gör det
möjligt att öppna upp den för alla typer av resenärer. På morgonen sammanfaller tidpunkten för
resorna med den för de flesta pendlares resor till sitt arbete. Det ställer krav på en omfattande
fordonspark något som i förlängningen kan påverka kostnadsbilden negativt.
Ett bättre samlat resursnyttjande skulle bidra till bättre kontroll av kostnaderna för den
samhällsstödda trafiken inklusive kollektivtrafiken. För det fordras inte bara beslut på nationell nivå i
form av förändrad lagstiftning. Flexiblare skoltider än vad som gäller idag och då framför allt
startpunkten på morgonen skulle vara ett väsentligt instrument för att åstadkomma en långsiktigt
hållbar kollektivtrafik inte minst på landsbygden.

Att kommunicera kollektivtrafik
Varje dag reser tusentals personer med KLT och den regionala kollektivtrafiken. De kan vara på väg
till olika mål trots att de går av vid samma hållplats. Någon ska träffa kompisar, en annan ska till
jobbet. Någon kanske ska till bion eller till fotbollsträningen. Och kanske någon är på väg att träffa
sitt livs kärlek för första gången! Med andra ord ett utsnitt av samhällets mångfald.
Resenärerna är som visats tidigare nöjda med själva resan. Däremot är man inte lika nöjd med det
som KLT står för. Åtgärder som stärker varumärket KLT kan bidra till att höja kollektivtrafikens status
och göra det till ett jämbördigt eller i vissa situationer bättre transportalternativ än den egna bilen.
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Kollektivtrafikens uppdrag i Kalmar län är att erbjuda resor som underlättar och berikar människors
liv och utvecklar regionen. Det kan bara åstadkommas genom en löpande och öppen dialog mellan
planerare, utförare och allmänhet, det vill säga om vi arbetar tillsammans.
Till:sammans till:ett friskare liv, till:ett smartare resande och till:en bättre miljö. Den långsiktiga
målbilden är att erbjuda Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik. Utgångspunkten är landstingets
värdegrund öppet – engagerat – kunnigt. Här ingår självklart insatser som fortlöpande säkerställer en
hög kvalitet i förarkåren hos de entreprenörer som fått förtroendet att utföra trafiken.
Målgruppen för en kollektivtrafik med hög tillgänglighet och god nåbarhet är mycket bred även om
potentialen för ett ökat resande varierar. De målgrupper där förutsättningarna att öka resandet är
som störst bedöms vara ungdomar mellan 15 och 25 år, sällanresenärer (reser kollektivt någon gång i
månaden), invånare i större orter och utmed större trafikstråk, funktionsnedsatta samt pendlare över
länsgräns. Det är för de här grupperna kollektivtrafiken kan göra störst skillnad.
Till:sammans till:framtiden.
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Riktlinjer för kollektivtrafiken
Kollektivtrafik kan kategoriseras på flera skilda sätt; efter fordonsslag, trafiktyp eller storlek på
resandeströmmar i olika stråk.

Fordonsslag och trafiktyp
Ett sätt att kategorisera trafiken är att utgå från fordonsslag eller trafikupplägg. Exempelvis om det
gäller trafik på järnväg eller väg, om den har till syfte att resenären ska komma fram snabbt mellan
vissa ändpunkter utan alltför många stopp eller det ska det vara möjligt att gå av och på längs
färdvägen eller om den går enligt en fast tidtabell eller inte.
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet används följande uttryck för att beskriva olika
trafiktyper
Bil- och busstrafik
Anropsstyrd trafik
Närtrafik
Serviceresor
Linjetrafik
Expresstrafik
Landsbygdstrafik inkl. skoltrafik
Stadstrafik
Skärgårdstrafik
Tågtrafik

Anropsstyrd trafik
Trafik som körs först efter att någon efterfrågat den genom anrop eller bokning till
beställningscentral.
Trafiken kan utgå från geografiska områden, vara linjelagd eller en kombination av båda.

Närtrafik
Trafik som kör enbart på beställning (anrop) och då kan trafikera en linje, ett geografiskt område eller
en kombination av dessa båda.
Stannar vid förutbestämda målpunkter i målorter eller vid annan plats som överenskommits i
samband med beställningen av resan.
Resan beställs minst en timma (tätort) eller två timmar (landsbygd) innan avfärd.

Serviceresor
Anropsstyrd trafik som sker med stöd av bestämmelserna om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst.
En huvudprincip vid uppbyggnaden av dagens regionala kollektivtrafik är att de personer som
använder servicetrafik i ökande utsträckning ska kunna använda sig av den ordinarie linjetrafiken för
sina resor.
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Linjetrafik
Trafik (i detta fall med buss) som körs enligt en fastlagd rutt på bestämda tider enligt fastställd
tidtabell.

Expresstrafik
Trafik som går i de starka stråken och förbinder centralorter i kommuner med varandra och med
större samhällen både inom och utanför den egna kommunen.
Kör snabbast möjliga väg mellan start- och slutpunkt.
Stannar enbart vid större bytespunkter där andra linjer ansluter och dit även särskild matartrafik kan
ske.

Landsbygdstrafik
Trafik som går utanför stråken och i grunden baseras på linjelagd skolskjuts morgon och eftermiddag,
eventuellt kombinerat med en tur mitt på dagen.
Stannar vid behov vid samtliga hållplatser som passeras.

Skoltrafik
Skolskjuts som KLT planerar på uppdrag av respektive kommun.
Trafiken är som regel upplåten för allmänheten.

Stadstrafik
Trafik i städer (större samhällen) som med hög turtäthet knyter samman viktiga målpunkter.
Stannar vid samtliga hållplatser som passeras.

Skärgårdstrafik
Anropsstyrd trafik som bedrivs året runt i skärgårdsområden i Oskarshamns och Västerviks
kommuner för att i första hand ge boende i skärgården tillgång till samhällsservice på fastlandet.

Tågtrafik
I detta fall spårbunden kollektivtrafik.

De nämnda trafiktyperna kan kombineras till följande fyra huvudtyper:
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Stråktyper
Ett annat sätt att klassificera den regionala kollektivtrafiken baseras på resandet, både det aktuella
och den framtida potentialen. I detta fallet delas trafiken in i klasser:
•
•
•

Starka stråk
Medelstarka stråk
Svag trafik

All trafik i inom Kalmar län samt regional trafik för vardagsresande över länsgräns har förts till en av
dessa tre klasser. I det fall inte alla parametrarna stämmer helt har trafiken förts till den klass som
ligger närmast.
Indelningen baseras på en sammanvägning av de parametrar som redovisas nedan, där var och en av
de tre trafikklasserna har sina egna utvecklingsförutsättningar. Det är värt betona att begreppen inte
ersätter etablerade produktnamn som Kustbussen eller Öresundståg.

Starka stråk
kännetecknas av:
•
•
•
•
•
•

Trafik från stadskärna/innerstad till stadskärna/innerstad med minimalt antal stopp.
Fungerar för alla typer av vardagsresor; arbete kl 7–16, 8–17 och 9–18, utbildning, fritid,
tjänsteärenden, besök, inköp med mera.
Trafik alla dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll.
Hög turtäthet; i högtrafiktid minst en tur var 10:e minut i stadstrafiken och minst en tur var
30:e minut i expresstrafiken.
Trafik efter midnatt (nattrafik) minst en dag i veckan.
Stort resande; fler än 100 000 enkelresor per år.

Avsikten med de starka stråken är att de i sina respektive sträckningar ska vara stabila över tiden.
Översyn av stråken bör därför bara ske i samband med stora satsningar på transportinfrastruktur
samt i samband med utbyggnad av större bostads- och verksamhetsområden. Principen ”Tänk tåg –
kör buss” är en framgångsfaktor i starka och även i medelstarka stråk.
Utmärkande i övrigt för de starka stråken är stort underlag för resande, potential till hög
marknadsandel för arbetspendling samt låg restidskvot gentemot resa med bil. Målbilden för starka
regionala kollektivtrafikstråk redovisas i följande figur.
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Tågtrafiken i de starka stråken byggs i första hand ut i befintlig trafik på befintliga banor, i andra hand
i ny trafik på befintliga banor och i tredje hand i ny trafik på nya banor. Nya tågstopp och ny tågtrafik
planeras in bara där de kan ge ett totalt nettotillskott av resande.
För busstrafiken i de starka stråken gäller att den ska ha en strukturbildande funktion, det vill säga
uppfattas som ett stabilt element i samhällsbyggandet. Hög framkomlighet och taktfasta tidtabeller
är viktiga faktorer.
Större investeringar i transportinfrastruktur prioriteras till de starka stråken. I busstråken ska en
standard eftersträvas som närmar sig tågets med avseende på turutbud, restider, komfort och
kvaliteten på bytespunkter. Anpassning av bytespunkter till personer med funktionsnedsättning sker
i första hand i de starka stråken.
Samverkan med kommunernas fysiska planering är central för att uppnå önskat resultat. En viktig
inriktning bör vara att utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden i första hand sker i områden
med god anslutning till de starka stråken.
Exempel på förbindelser som är eller kan utvecklas till starka stråk är nästintill samtliga järnvägslinjer,
länsgränsöverskridande busstrafik med målpunkter i regionala kärnor och tillväxtmotorer, busslinjer
som förbinder centralorter i kommuner med varandra samt vissa delar av stadstrafiken. Hit hör även
den flygtrafik mellan Kalmar och Stockholm som idag bedrivs på kommersiell basis.
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Medelstarka stråk
kännetecknas av:
•
•
•
•
•

I huvudsak trafik för matning till bytespunkt i starkt stråk
Fungerar för många typer av vardagsresor; främst arbete under normal arbetstid, utbildning,
inköp samt i mer begränsad utsträckning för fritid.
Trafik dagtid (cirka 06- 19) vardagar men begränsat eller inget utbud kvällar och helger.
God turtäthet; vardagar i högtrafiktid minst en tur var 20:e minut i stadstrafiken och minst en
tur var 60:e minut som matning till expresstrafiken.
Nattrafik förekommer normalt inte; sena kvällsturer kan förekomma.

De medelstarka stråken karakteriseras i övrigt av ett betydande underlag för resande och potential
för stor marknadsandel vad gäller arbetspendling. Flertalet av de medelstarka stråken bör betraktas
på samma sätt som de starka stråken i samhällsplaneringen.
Inte minst i stadstrafiken är samspel med kommunernas fysiska planering för att säkra bra
framkomlighet en nyckelfaktor för att kunna förbättra trafiken och göra den attraktivare. Anpassning
av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning sker med början där resandet är som störst
när motsvarande åtgärder genomförts i de starka stråken
Exempel på förbindelser som är eller kan utvecklas till medelstarka stråk är busstrafik från större
orter i varje kommun till centralorten i kommunen, en stor del av stadstrafiken i länet samt
uppsamlande matningstrafik till bytespunkter utmed de starka stråken.

Svag trafik
kännetecknas av:
•
•
•
•
•
•

Fungerar bra bara för ett fåtal typer av vardagsresor som exempelvis grundskola, inköp eller
samhällsservice.
Begränsade trafik, ofta bara vardagar under högtrafikperioder morgon och eftermiddagar.
Kan vara linjelagd, anropsstyrd eller en kombination mellan dessa båda.
Låg turtäthet; vardagar i högtrafiktid minst en tur var 30:e minut i stadstrafiken och från tre
turer per vardag i landsbygdstrafiken till fem turer i veckan i närtrafiken.
Ingen kväll- eller nattrafik.
Lågt resande; färre är 2 500 enkelresor per år.

För den starka och medelstarka trafiken har det varit naturligt att tala om stråk. För den svaga
trafiken är stråk ingen lämplig benämning, eftersom stråk per definition har en trafikomfattning av
en viss storlek. I stället används begreppet svag trafik, som inbegriper både linjetrafik och närtrafik
(yttäckande anropsstyrd trafik).
Kännetecknande i övrigt för den svaga trafiken är litet underlag för resande och förväntad låg
marknadsandel för arbetspendling. Trafiken är i stor utsträckning av lokal karaktär. Möjlighet finns
för kommuner att göra tillköp av trafik utöver grundutbudet.
Exempel på förbindelser som kan räknas till kategorin svag trafik är den traditionella
landsbygdstrafiken, viss stadstrafik, skärgårdstrafiken samt den linjelagda skoltrafiken.
Vid alltför lågt resandeunderlag (färre än 5 påstigande resenärer per enkeltur eller 10 per dubbeltur
på en linje under ett års tid) görs en bedömning om trafiken ska fortsätta som linjetrafik eller läggas
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om till anropsstyrd trafik. Den anropsstyrda trafiken kan vara områdesindelad, linjelagd och/eller en
kombination av dessa båda.
Närtrafiken är en form av anropsstyrd trafik som erbjuds i områden där resandeunderlaget är för
svagt för linjelagd trafik. Marknadsandelen förväntas bli liten. Den slutliga detaljutformningen av
närtrafiken görs i samråd med respektive kommun.
Exempel på relationer som kan utvecklas med närtrafik är resor mellan specifika destinationer inom
städer och tätorter samt resor från landsbygd till närmaste målpunkt för exempelvis sjuk- och
hälsovård, inköp och samhällsservice. Närtrafiken kan också fungera som ett första led i etableringen
av linjetrafik.
Den linjelagda skoltrafiken har under lovdagar i många fall få resenärer. Här är en inriktning att under
längre lovperioder överföra den fasta linjetrafiken till anropsstyrda linjer.
Från och med sommaren 2017 kommer skärgårdstrafiken i Västerviks och Oskarshamns kommuner
att utgöra en del av den regionala trafiken. Skärgårdstrafiken ska i första hand ge boende i
skärgården tillgång till samhällsservice på fastlandet. Skärgårdstrafiken drivs året runt och är öppen
för alla. Folkbokförda på öarna har dock förtur när det råder större efterfrågan än vad farkosten har
kapacitet. Utbudet och omfattningen av trafiken kan variera över tid. Kollektivtrafiken i skärgården
samordnas med andra transporter och tjänster.

Bytespunkter och hållplatser
Utformningen av kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter ska som regel följa KLTs
hållplatshandbok (bilaga 5).
Bytespunkter med möjlighet till säker och enkel omstigning mellan färdmedel, med god anslutning
till gång- och cykelvägnätet samt möjlighet till säker parkering av cykel och bil ska finnas i samtliga
kommuners centralorter samt vid andra strategiska punkter som kollektivtrafiken passerar. För att
möta kommande behov är det väsentligt att planeringen även tar sikte på att det ska finnas möjlighet
att ladda eldrivna fordon vid bytespunkterna. De punkter som i första hand är aktuella för åtgärd
redovisas i bilaga 6 som prioriterade bytespunkter för kollektivtrafiken.
Inriktningen är vidare att utveckla en fungerande matartrafik till dessa hållplatser. Detta bland annat
för att möjliggöra pendling för orter som ligger längs med men inte i direkt i anslutning till
linjesträckningen. Även för skärgårdstrafikens bytespunkter på fastlandet är ambitionsnivån att de så
långt möjligt ska kopplas samman med övrig kollektivtrafik.
De större bytespunkterna bör kunna utvecklas till viktiga noder i ett framtida transportsnålt samhälle
och på sikt även till platser för möten mellan människor. Det är därför viktigt att utvecklingen av olika
funktioner vid bytespunkterna sker i nära dialog och samarbete med kommunernas fysiska planering.
Kollektivtrafikens bytespunkter och hållplatser är öppna för kommersiella aktörer. Vid
konkurrenssituation har trafik upphandlad av den regionala kollektivtrafikmyndigheten företräde.
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Åtgärder i linje med mål, strategi och riktlinjer
Det kollektivtrafiksystem som byggts ut stegvis i länet sedan början av 2000-talet har prioriterat
effektivitet och korta restider. Samtidigt har antalet stopp utmed huvudstråket begränsats.
Stråktrafiken har varit mycket framgångsrik i så måtto att den inneburit betydande ökningar av
resandet. Det finns därför inga skäl som talar mot en fortsatt utveckling av stråktänkandet i
kollektivtrafiken.
Den följande redovisningen av åtgärdsbehov bygger vidare på den trafikutbyggnad som dels lades
fast i det första trafikförsörjningsprogrammet från 2012, dels beslutats i samband med
trafikupphandlingar sedan början av 2000-talet. Den senaste större upphandlingen 2016 avsåg i
princip all regional busstrafik fram till och med 2027.
Kostnaderna för fordon på järnvägssidan är en betydande post i de planerade insatserna för
landstingets del. För att nå förväntad effekt måste kompletterande investeringar genomföras i den
stödjande transportinfrastrukturen. Det har kopplingar till både statliga och regionala planer för
investeringar i transportinfrastruktur men även till kommunala planer och beslut som har anknytning
till kollektivtrafiken.
Nästa steg i busstrafiken är att utveckla trafiken i de starka stråken enligt konceptet regional
superbuss. En grundläggande inriktning för ett superbusskoncept är att åstadkomma ett
kollektivtrafiksystem med hög attraktivitet på ett billigare sätt än med järnväg.
Följande faktorer har identifierats som viktiga insatsområden för att etablera superbussar i regional
trafik:
•
•

•
•
•

Snabbhet och effektivitet
Viktig framgångsfaktor för tåget och därmed även för superbussarna.
Bekvämlighet och trygghet
Resan med superbussen ska ha lika hög kvalitet som en tågresa vad gäller komfort och
service.
Långsiktighet och stabilitet
Rälsen ligger där den ligger! Därför ska bussen alltid köra samma väg – igår, idag, i morgon
Integrerat system
Bra och snabba kopplingar till tågtrafiken och övriga regional busstrafik.
Framtoning
Höjning av busstrafikens profil och status som ett minst fullgott alternativ till bilen.

Det innebär att raka och tydliga linjesträckningar ska eftersträvas där bussen ges prioritet genom
egna bussbanor eller skyddade busskörfält, allt för att ge så hög medelhastighet som möjligt. Bussen
angör stationer snarare än hållplatser, vilka är placerade på relativt långt avstånd från varandra. Ett
superbusskoncept kännetecknas dessutom av hög och taktfast turtäthet samt stor kapacitet.
Detta kommer att kräva åtgärder utmed de starka stråken och i tätorterna i form av bytespunkter,
pendlarparkeringar, gång- och cykelvägar, åtgärder för bussprioritering samt tydlig och lätt förståelig
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skyltning. En förstudie avseende införandet av ett regionalt superbusskoncept med namnet
”Östersjöexpressen” längs Ostkuststråket har nyligen genomförts 24.

Planerade åtgärder 2017 – 2025
Insatserna anges i angelägenhetsordning.
Åtgärd
Utbyggnad av de bytespunkter som prioriteras av den
regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM); se bilaga
6.
Anslutning gång- och cykelvägar till bytespunkterna
Kollektivtrafik på vatten (skärgårdstrafik)

Översyn av taxesystemet för trafiken inom länet
Stråktrafik med buss Oskarshamn – Högsby - Växjö
Krösatåg Kalmar – Emmaboda förlängs till Växjö
Digitala system för smarta betalsätt och
kommunikation i realtid med resenärer och andra
trafikanter.
Ombyggnad vid Emmaboda station och Kalmar
Central
Mobilbaserad reseplanerare med köpfunktion där
funktioner som mobil samåkning och tilläggstjänster
som parkeringsavgift är integrerade.
Östersjöexpressen – regionalt superbusskoncept
(Karlskrona-)Kalmar – Mönsterås – Oskarshamn –
Västervik – Norrköping.
Stråktrafik med buss Västervik – Vimmerby –
Hultsfred – Växjö
Omvandling stegvis av starka busstråk till regionala
superbusskoncept
Timmestrafik (18 tågpar) Öresundståg (Kust till
kustbanan)
Timmestrafik (18 tågpar) Krösatåg Kalmar/KarlskronaEmmaboda-Växjö (Kust till kustbanan)
Trafik varannan timma (10 tågpar) Kustpilen
(Stångådalsbana)
Trafik varannan timma (12 tågpar) Kustpilen
(Tjustbanan)

Huvudaktör
Trafikverket och
kommunerna

Medaktör
Regionförbundet

Trafikverket och
kommunerna
Landstinget

Regionförbundet

Landstinget
RKM 25 Kronobergs
och Kalmar län
RKM Kronobergs
och Kalmar län
Landstinget
Trafikverket och
berörda kommuner
Landstinget
Landstinget
RKM Kronobergs
och Kalmar länet
Landstinget
Landstinget

Landstinget

Oskarshamns och
Västerviks
kommun samt
PostNord
Berörda
kommuner
Berörda
kommuner
RKM och trafikorganisatörer i
angränsande län
Landstinget och
regionförbundet
RKM och trafikorganisatörer i
angränsande län
Regionförbundet/
Trafikverket/Kom
munerna
Berörda
kommuner
Berörda
kommuner och
Trafikverket
RKM och trafikorganisatörer i
berörda
län/regioner
RKM och trafikorganisatör i E-län

24
Regionförbundet i Kalmar län och WSP. 2016. Östersjöexpressen – ett tåg på gummihjul. Förutsättningar för införandet av ett nytt
busskoncept längts Ostkuststråket. Huvudprojekt Den attraktiva regionen. Trafikverket rapport 2016:072.
25 RKM = Regional kollektivtrafikmyndighet
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Behov till 2025
Åtgärd
Trafiken på Kust till kustbanan körs med integrerade
fordon där tågsystemet kopplas även mot Göteborg.
Pendeltrafik (8 tågpar) Vimmerby - Linköping
(Stångådalsbanan)
Pendeltrafik (8 tågpar) Oskarshamn -Kalmar (Bockaoch Stångådalsbanan)

Huvudaktör
RKM i berörda
län/regioner
Landstinget
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Ekonomisk redovisning
Den av landstinget beslutade budgeten för kollektivtrafiken uppgår till 551 miljoner kronor årligen
under perioden 2017 – 2019 26. Beloppen är angivna utan hänsyn till eventuell indexjustering.
För att kunna forma lämpliga strategier har det betydelse hur trafikekonomi och resande fördelar sig
mellan de olika trafiktyperna. Detta presenteras i tabellerna nedan på årsbasis. Även
kostnadseffektiviteten, mätt som underskott per resa, redovisas.
Trafiktyp

Intäkter
(Mkr/år)

Utgifter
(Mkr/år)

Underskott
(Mkr/år)
-131
-65

Självfinansie
ringsgrad
(%)
53%
57%

Resor
(miljoner/
år)
2,0
2,3

Underskott
per resa
(kr)
-66
-28

Tågtrafik
Expresstrafik
Landsbygdstrafik
inkl. skoltrafik
Stadstrafik
Närtrafik
Serviceresor

146
86

277
151

66
61
<1
34

222
103
16
154

-156
-41
-16
-120

30%
60%
2%
22%

2,0
3,0
<0,1
0,6

-75
-14
-216
-192

Kostnaderna inkluderar belopp för ledning och administration, för serviceresor inkluderas även
kostnaderna för handläggning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Grunderna för prissättningen av resor med färdtjänst och riksfärdtjänst
Enligt kollektivtrafiklagen ska grunderna för prissättningen av färdtjänst och riksfärdtjänst redovisas i
det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Egenavgiften för en färdtjänstresa är densamma som för
allmän kollektivtrafik. Avgiften följer dagens zontaxa vilken beslutas av landstinget.
Vid resa med riksfärdtjänst skall resenären betala en viss avgift, den så kallade egenavgiften. Avgiften
sätts enligt bestämmelserna i förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med
riksfärdtjänst. Storleken ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas
efter vägavståndet i kilometer. Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala
Studiestödsnämndens rabattkort eller något av Studentkårernas studentkort som Mecenat och
Studentkortet betalar endast 70 procent av egenavgiften.

26

För ett friskare, tryggare och rikare liv. Landstingsplan 2017-2019. Antagen av landstingsfullmäktige 2016-11-24, § 168.
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Begreppsförklaringar
Med trafik avses i den här ordlistan kollektivtrafik.

Allmän kollektivtrafik
Äldre benämning på trafik som tillhandahålls allmänheten.

Allmän trafik
Avtalsreglerad trafik som den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar ansvar för genom att teckna
avtal med trafikföretag eller utföra i egen regi och som står till allmänhetens förfogande med
gällande färdbevis.

Allmän trafikplikt
Krav som den regionala kollektivtrafikmyndigheten definierar eller fastställer för att sörja för
kollektivtrafik av allmänt intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget
kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning, eller åtminstone inte i samma omfattning
eller på samma villkor.

Anropsstyrd trafik
Trafik som körs först efter att någon efterfrågat den genom anrop (beställning) till
beställningscentral.

Avtalsreglerad trafik
Trafik som den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar ansvar för genom avtal med ett eller flera
trafikföretag. Generellt gäller efter den 1 januari 2012 att avtalsupprättandet föregåtts av den
regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om allmän trafikplikt. Avtalsreglerad trafik kan vara
både lönsam och olönsam.

Bytespunkt
Plats där resenären kan byta mellan olika linjer eller trafikslag.

Färdtjänst
Resor för personer som på grund av en funktionsnedsättning som inte är tillfällig inte kan resa med
allmänna kommunikationer.
Färdtjänst omfattar resor i den kommunen där man är folkbokförd men även resor som sträcker sig
40 kilometer från kommungränsen och in i en annan kommun.

Kollektivtrafik
Persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och
utan diskriminering.

Kollektivtrafikbarometern
Undersökning av hur nöjda allmänheten och resenärer är med trafiken
(http://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/kollektivtrafikbarometern/).

Kollektivtrafikföretag
Ett offentligt eller privat företag, eller en offentlig eller privat företagsgrupp, som bedriver trafik,
eller ett offentligt organ som tillhandahåller kollektivtrafiktjänster.
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Kommersiell trafik
Trafik som inte regleras genom avtal med offentliga organ. Kommersiell trafik bedrivs av ett
trafikföretag på rent marknadsmässiga bedömningar och finansieras helt genom biljettintäkter.

Närtrafik
Anropsstyrd trafik som kompletterar eller ersätter linjelagd trafik inom vissa geografiska områden.

Regional kollektivtrafikmyndighet
Behörigt organ enligt 2 kapitlet, 2 § kollektivtrafiklagen (2010:1065).

Regional trafik
Trafik som äger rum inom ett län eller om den sträcker sig över flera län, med avseende på
trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat
vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.

Riksfärdtjänst
Samma som färdtjänst men där resandet sträcker sig längre än 40 km från gränsen för den egna
folkbokföringskommunen.

Servicetrafik
Samlat begrepp för färdtjänst, sjukresor eller motsvarande.

Självfinansieringsgrad
Den del av den totala kostnaden för trafiken som täcks av biljettintäkter. Synonymt begrepp till
kostnadstäckning.

Skärgårdstrafik
Kollektivtrafik på vatten som följer av definitionerna av kollektivtrafik i EU:s förordning nr 1370/2007.

Stråktrafik
Trafik som körs med hög turtäthet, taktfast tidtabell samt i regel sammanbinder större orter.

Särskild kollektivtrafik
Äldre benämning på trafik som tillhandahålls en särskild personkrets, till exempel färdtjänst,
skolskjuts och sjukresor.
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Hållplatshandbok
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Förord
För den som reser med kollektivtrafiken är det viktigt att ”Hela Resan” från dörr till dörr flyter
på smidigt och utan negativa upplevelser. Det gäller både om resan innehåller byte med
olika transportslag och väntetid vid en hållplats.
I det senare fallet är det väsentligt att platsen för väntan upplevs som säker och trygg.
Möjligheten att parkera cykel eller bil i direkt anslutning är andra viktiga faktorer.
I den nyligen antagna regionala transportplanen finns en ram om 69 miljoner kronor för
kollektivtrafikåtgärder regionala stråk perioden 2014 till 2025. Av dessa är 51 miljoner kronor
fördelade på knutpunkter för buss/bil/cykel och 12 miljoner kronor till mindre hållplatser.
Var insatserna kommer att ske styrs av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Kalmar Länstrafik (KLT) har tagit fram den nu aktuella hållplatshandboken i syfte att nå en
enhetlig standard för dessa kommande investeringar. Samråd har under arbetets gång skett
med länets kommuner och Trafikverket.
I arbetet med handboken har Trafikverkets ”Vägars och gators utformning – VGU” använts
som en viktig källa. Utformningen bygger vidare på en motsvarande handledning från
Skånetrafiken.
Från KLT:s sida hoppas vi att handboken kommer att bli ett viktigt verktyg i den fortsatta
utbyggnaden av kollektivtrafiken i länet.

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör
Kalmar Länstrafik
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1

Ansvarsfördelning

1.1

Olika aktörer inom kollektivtrafiken

Det är många aktörer inblandade i planering och utförande av kollektivtrafiken i Kalmar län.
Exempel på aktörer är:
 Trafikförvaltningen Kalmar Länstrafik (landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet).
 Entreprenörer (buss, tåg, taxi, båt mm)
 Väghållare (kommunala, statliga samt enskilda)
 Kommuner (ansvarar för fysiskplanering såsom översikts- och detaljplanering)
 Trafikverket, Jernhusen m fl

1.2

Landstinget

Landstinget är sedan årsskiftet 2011/12 regional kollektivtrafikmyndighet i Kalmar län där Kalmar
Länstrafik (KLT) är en trafikförvaltning. Landstinget svarar för alla kostnader i samband med driften av
trafiken samt i förekommande fall investeringar i fordon samt i väderskydd (inkl sittbänk,
hållplatsstolpe, informationstavla) vid hållplatsen. Trafikförvaltningen har från 1 januari 2012 ansvar för
myndighetsutövning enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) samt framtagandet av trafikförsörjningsprogram och annan övergripande planering av kollektivtrafiken.

1.3

Entreprenörer

Entreprenörerna utför den kollektiva trafiken med buss, taxi eller tåg via trafikavtal med
trafikförvaltningen. Entreprenörerna kan ofta lämna värdefulla synpunkter vid planering och
projektering av terminal- och hållplatsbyggen.

1.4

Kommunerna

Kommunerna sköter drift och underhåll av själva markanläggningen vid bytespunkter och hållplatser i
anslutning till det kommunala gatunätet. Det kommunala åtagandet omfattar även att ansluta
bytespunkter och hållplatser med säkra gång- och cykelvägar samt tillgodose behovet av parkering för
cykel och eventuellt bil.

1.5

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik,
sjöfart och luftfart. Trafikverket svarar också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och
järnvägar. Trafikverket äger och underhåller alla spårområden och plattformar längs järnvägarna. Ofta
finns busshållplatser och terminaler lokaliserade intill järnvägsstationerna. Busshållplatserna är dock
oftast placerade på kommunal mark och därmed utanför Trafikverkets områden.

1.6

Jernhusen

Jernhusen AB äger och förvaltar bl a järnvägsstationer. I uppdraget ingår att medverka till att stationer
och verkstäder utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande
på konkurrensneutrala villkor. De ska också se till att resenärens behov av trygghet, säkerhet och
service uppfylls. Det innebär att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

2

Hållplatsfakta

Invånarna i Kalmar län har tillgång till ca 270 fordon i form av bussar och tåg. I länet finns ca 4300
hållplatser. I varje kommun (ej Borgholm, Mörbylånga och Torsås) finns minst ett resecentrum/station.
I KLT:s databas (Rebus) finns information om utrustning och material samt hållplatsernas koordinater
tillgängligt. Även foton finns redovisade på flertalet av hållplatserna.
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3

Kvalitetsfaktorer

3.1

Tillgänglighet och trafiksäkert

KLT:s uppdrag är att tillhandahålla trafiklösningar som tillgodoser alla människors resebehov. Under
senare tid har tillgängligheten till kollektivtrafiken successivt ökat. Anpassning av fordon och
hållplatser, införande av informationssystem och ökad insikt om funktionsnedsattas situation är några
viktiga pusselbitar som bidragit till detta.
En förutsättning är att det finns ett ”Hela Resan”- perspektiv i vårt och våra samverkanspartners
synsätt där hållplatsernas utformning är en viktig del.
Hållplatsen ska vara tillgänglig och trafiksäker. Vägen till och från hållplatsen ska vara den
trafiksäkraste men också den attraktivaste, och helst den kortaste. Tillgängligheten bestäms bl a av


hur många resenärer som kan nå
hållplatsen



hur lätt det är att nå den med olika
färdmedel



vilka möjligheter det finns att
parkera cykel och bil



hur den fysiska tillgängligheten/
utformningen är för personer med
olika funktionsnedsättningar



hur är gång- och cykelvägar,
ramper och gångtunnlar
utformade



hur snöröjning sker

3.2 Trygghet/Synbarhet
De fem kvalitetsfaktorer som allmänheten rangordnar högst enligt Svensk kollektivtrafiks barometer är
1. Enkelhet, 2. Snabbhet, 3. Lyhördhet, 4. Avgångstider och 5. Trygghet.
Hållplatsens lokalisering och utformning liksom anslutande gång-/cykelvägar är viktiga faktorer att
beakta ur ett trygghetsperspektiv. Hållplatsen ska vara överblickbar i alla ljusförhållanden. Belysning
krävs dels för att kunna öka tryggheten, dels för att resenären ska kunna ta del av information samt för
att föraren tidigt ska kunna upptäcka väntande resenärer.
Såväl väderskydd som hållplats i övrigt skall kännas inbjudande, bekväma och trygga. Hållplatsen ska
vara tydligt markerad och det bör framgå vilka linjer som trafikerar hållplatsen samt linjens/linjernas
slutdestination.
Det är viktigt att den syns på långt håll, både ur ett förar- och resenärsperspektiv, vilket innebär att t ex
reklamskyltar inte ska placeras så att de skymmer hållplatsen samt att sly och annan skymmande
växtlighet tas bort.
Det är orimligt att bygga om eller justera alla hållplatser efter alla krav och synpunkter, men efterhand
kan vi successivt genomföra förbättringar och utveckling mot säkrare och mer ändamålsenliga
busshållplatser.
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3.3 Resenärsinformation KLT:s ansvar
Som resenär behöver man information såväl före, under, som efter resan. Information såsom
hållplatsnamn, tidtabell mm är därför viktig. Nya informationssystem som realtidsinformation som visar
hur lång tid det är till nästa avgång (IBUS), skapar säkerhet och trygghet hos resenären och inger
förtroende. Utformningen och
placeringen av informationen ska vara
sådana att alla kan ta del av densamma.

3.4 Underhåll och skötsel
Komfort och trivsel på hållplatsen är
minst lika viktig som på bussen.
Hållplatsens material, utrustning och
design är olika åtgärder som ökar
komfort och trivsel men den viktigaste
faktorn är fungerande system för
underhåll och skötsel.
Snöröjning/halkbekämpning av
hållplatser samt anslutande gång/cykelväg är väghållarens ansvar och
ska vara högt prioriterad. Detsamma
gäller grundläggande underhåll av markytan på och runt hållplatsen samt gång-/cykelvägar. Vid
snöröjning ska snövallar mellan hållplats och körbana tas bort i hela bussens längd. Snö som plogats
in i väderskydd ska tas bort. Väghållaren ansvarar för ev. tvätt och städning av markytan.

3.5 Sittbänkar
För resenären upplevs väntetiden som en större uppoffring än åktiden. En sittplats betyder därför
mycket för en resenär, eftersom det är bekvämt och att väntetiden kan utnyttjas till att vila eller läsa en
bok. Resenärer som har relativt långt avstånd till hållplatsen tar extra god tid på sig för att vara säkra
på att inte missa bussen. Detsamma gäller vid låg turtäthet. Resenären värderar då sittbänk och
väderskydd högt. Om väderskydd saknas ansvarar väghållaren för sittbänk.

3.6 Väderskydd
För resenären är det viktigt att kunna skydda sig
mot regn och blåst, och då värderas ett
väderskydd med sittbänk högt. Om det är minst
20 påstigande på ett dygn på en hållplats kan
kostnaden för ett väderskydd motiveras.
Väderskydd kan även behövas när resenärerna
är färre och då särskilt på speciellt utsatta
platser eller när andelen resenärer med
funktionsnedsättningar är hög. För att inte
utestänga resande med funktionshinder är
rökning inte tillåten i väderskydden.
KLT har ansvar för samtliga väderskydd utom
de med reklam. Ansvarig för de senare är
företaget Clear Channel. KLT strävar efter en
enhetlig utformning av väderskydden vilket
möjliggör lagerhållning av både väderskydd och reservdelar som ger bättre förutsättningar när man
placerar ut nya samt att åtgärda trasiga.
Dessutom kan upphandling av en större volym minska kostnaderna. Se bilaga.
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4 Klassificering, ansvar och krav på utformning/utrustning
Hållplatserna är indelade i fyra huvudgrupper baserat på geografiskt belägenhet samt antal
påstigande resenärer per dygn. Vid hållplatser som nyttjas av skolbarn bör säkerhetsaspekterna
särskilt beaktas såsom skyddsräcken, mobil hållplats e dyl.
Angivna kriterier innebär att hållplatserna ska anses vara anpassade för äldre, rollatoranvändare,
rullstolsburna, synsvaga och blinda. I listan anges rekommenderad lägsta nivå. För busshållplatser
med enbart avstigande gäller inte dessa minimikrav.

____________________________________________________________________________
1)
2)
3)
4)
5)
6)

på landsbygden används körbanehållplats
vid behov
solcellsdriven anläggning övervägs
hållplatsstolpen ska placeras >60 cm från kantsten men inte så den stör gående
utanför tätort
bänk kan ersättas med en såkallad lutningsbräda
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5 Olika typer av hållplatser
Nedan återfinns utdrag ur VGU som ger rekommendationer angående olika typer av hållplatser.
I tätorter är hållplatsen och dess närmaste omgivning en trafikfarlig miljö där många oskyddade
trafikanter rör sig. Därför måste trafiksäkerheten i anslutning till hållplatser särskilt beaktas. Nedan ges
råd avseende val, placering och utformning av hållplatser som ger god trafiksäkerhet. Därutöver finns
ofta behov av att vidta särskilda trafiksäkerhetshöjande åtgärder i gatumiljön i anslutning till
hållplatser. Sådana åtgärder behandlas dock inte i busshållplatsavsnittet.
Busstrafiken ska göras mer användbar för personer med funktionsnedsättningar och för barn. Dessa
ökade krav har beaktats genom val av hållplatstyp och att krav ställs på plattformar och deras
utformning. Ur bussresenärens perspektiv är det en fördel om man anlägger raka hållplatser vilket
innebär att bussen inte behöver svänga in/ut vid angöring vilket minskar komfort och säkerhet.
Busstrafiken ska ges en bättre framkomlighet och regularitet.
I hållplatsavsnittet redovisas hållplatslösningar som främst har den förstnämnda egenskapen.
Inledningsvis presenteras de mest aktuella hållplatstyperna.

Dubbel stopphållplats (timglashållplats), som bara ska användas i tätort, är utformad med
avsmalningar av gatans körbana på ett sådant sätt att alla fordon i båda riktningar måste stanna när
bussen står på hållplatsen. Den dubbla stopphållplatsen kräver lite plats, har en bussprioriterande
effekt och möjliggör god angörning, hög plattform och god plats för väntande resenärer.
Hållplatstypen innebär att man får en hög trafiksäkerhet vid hållplatsområdet.

Enkel stopphållplats används i tätort och är utformad så att fordon i samma riktning inte kan passera
när bussen står vid hållplatsen. Hållplatstypen kräver lite plats, har en bussprioriterande effekt och
möjliggör normalt god angöring och hög plattform. Den innebär att man får en hög trafiksäkerhet vid
hållplatsområdet.

Klackhållplats, som börjar användas i allt större omfattning i tätorter, är utbyggd i gatan och kallas
därför ibland ”Utbyggd hållplats”. På en gata med bara ett körfält i vardera riktningen stoppas normalt
trafik bakom bussen när den står vid hållplatsen. På bredare gator finns större möjlighet att köra om
buss som står vid hållplats. Klackhållplatsen kräver lite plats, har en bussprioriterande effekt och
möjliggör god angörning, hög plattform och god plats för väntande resenärer.
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Glugghållplats förekommer främst i tätortsmiljö. En del av parkeringsfältet upplåts för hållplats.
Det är viktigt att man beaktar att hållplatssträckan måste göras tillräckligt lång för att möjliggöra
fullgod angörning.

Körbanehållplats förekommer i tätort och längs 2-fältsvägar på landsbygd. För såväl tätorts- som
landsbygdsförhållanden gäller att bussen står i körbanan och kan blockera eller störa bakomvarande
trafik. Undantag är i tätorten då körfältet närmast kantsten görs så brett att det rymmer både en
stillastående buss och omkörande bilar.

Vägrenshållplats är en vanlig hållplatstyp längs befintliga s.k. 13-metersvägar på landsbygd. För att
en hållplats ska klassas som vägrenshållplats krävs att vägrenen är minst 2 meter bred. Plattform
saknas ofta på vägrenshållplatser.

Fickhållplats ligger skild från vägen eller gatan. Hållplatstypen är vanlig på landsbygd, och saknar
idag ofta plattform. Även i tätort är fickhållplatsen vanligt förekommande trots att den kräver stort
utrymme och är svår att angöra.
Sned fickhållplats kräver större bredd men är lätt för bussen
att angöra även när kantstödet är högt.
Till nackdelarna hör att hållplatsdjupet blir stort och att det
krävs större uppmärksamhet av föraren vid utkörning.
Hållplatstypen är relativt lite prövad.

Avskild hållplats är avskärmad från vägbanan med staket, refug, grönremsa eller nivåskillnad.
Inbromsning sker i huvudsak på infarten och acceleration i huvudsak på utfarten.
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Ibland finns det inte utrymme att placera väderskydd/soffa som skisserna visar utan den hamnar alltför
nära gatan/vägen. Bedömningen kan då bli att man får avstå från att placera ut dem.
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6 Utrustning, materiel, information
I planeringsskedet av en hållplats ska det tydliggöras vem/vilka som ska anlägga, bekosta och
underhålla hållplatsen och det som hör till, t ex plattform, väderskydd, hållplatsutrustning, anslutande
gångväg m.m.

6.1

Plattform



Alla nya busshållplatser bör utrustas med plattform som har en plan, hård och jämn yta.
Befintliga hållplatser bör kompletteras med plattform av trafiksäkerhetsskäl samt för att göra
kollektivtrafiken tillgänglig för alla.



Plattformen ska vara minst 17 cm högre
än körbanan. 17 cm möjliggör att
överhänget på en vanlig buss kan komma
in över plattformen utan att skadas.
Bussar med nigning kommer ner till
ungefär 22 cm över mark.



För de hållplatstyper (t ex klackhållplats)
som medför att bussen alltid angör
hållplatsen utan att bussens överhäng
går in över själva plattformen kan
plattformen ibland göras något högre än
17 cm om bussarnas
dörröppningskonstruktion medger detta,
dock högst 22 cm. Vid 22 cm
plattformshöjd blir det ingen eller liten skillnad mellan plattformen och bussens golv vid nigning.



Brantare lutning än 1:20 bör undvikas i anslutning till plattform.



Plattformens kant närmast kantstödet ska utföras med en vit kantremsa och kontrasterande i
ljushet, t ex en-två rader med vita plattor, vilka ofta är 35 cm x 35 cm.



Bussar är som regel försedda med ramp för att kunna ta ombord rullstolar. I utfällt läge
erfordras för rampen cirka 1 meter från bussen. En rullstol erfordrar ett utrymme på plattformen
av cirka 1,0 meter x 1,4 meter. Manöverutrymme för rullstol kräver därutöver 1,5 meter x 1,5
meter. För att någorlunda kunna manövrera en rullstol krävs en plattformsbredd om 3,5 meter
vid påstigningsdörr och vid främre avstigningsdörr. Plattformsbredd mindre än 2,25 meter ger
normalt inte möjlighet att ta ombord rullstol och ska därför undvikas.



Plattformens längd avgörs av vilken busstyp hållplatsen dimensioneras för och om fler än en
buss ska nyttja hållplatsen samtidigt. På landsbygd bör plattformens längd utformas för
boggiebuss (15 m). I tätort bör plattformens längd utformas för ledbuss (18 m). Detta gäller
endast som vägledning när god kunskap om trafikerande och framtida busstyper saknas. Vid
mycket litet utnyttjande i t ex glesbygd kan plattformens längd begränsas. Det ska dock alltid
vara möjligt för bussresenär att både gå på och av bussen via plattform.



Plattformen ska vid behov också ha plats för lutningsbräda (ståvila).



För maskinell snöröjning mellan väderskydd och kantsten/räcke krävs normalt 2,25 meters
bredd.
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6.2

Kantstöd

Plattformen ska ha ett kantstöd
mot gatan som möjliggör att
bussen kan stanna med alla
dörrarna nära intill plattformen
utan att kaross och däck
skadas. Kantstöd och
anslutande köryta bör därför
vara av prefabricerad betong
och utformas enligt figur.

Om granitkantsten används ska den vara slät och avfasad. Den ökade risken för ojämna sättningar
kan innebära att en lägre plattformshöjd än 17 cm måste väljas.

6.3

Skyddsanordning

Plattformen bör vid behov förses med räcke framför bussen i syfte att förhindra att gående går ut
framför bussen. Detta gäller särskilt när många barn använder plattformen och bilar passerar i hög
fart.
Skolskjutshållplatser kan vara i extra behov av räcken längs bussen som möjliggör en säker
bussangörning. Skilda busstyper kan angöra hållplatsen varför generella mått på räckets längd och
öppningar inte kan anges.

6.4

Hållplatsstolpe

Hållplatsstolpen ska placeras vid eller mitt för påstigningsplatsen d v s i plattformens bakkant förutsatt
att den blir väl synlig för passagerare och ankommande buss. Hållplatsstolpen kan också placeras på
plattformen, men då minst 0,6 meter innanför kantstödet.
Topptavlans underkant bör sitta 2,5 meter över mark och vara riktad mot trafiken.
Tidtabellskassettens underkant ska sitta 1,2 meter över mark och i linje med gata/väg.
Enligt Väglagen § 43 behövs tillstånd från väghållningsmyndigheten för hållplatsstolpe.
Med väghållningsmyndigheten avses Trafikverkets regionala förvaltning där staten är väghållare eller
den kommunala nämnd som kommunfullmäktige beslutat där kommunen är väghållare.

6.5

Väderskydd

Plattform bör alltid kunna förses med väderskydd. Undantag är de hållplatser som bara fungerar som
avstigningshållplats. Om utrymmet är begränsat kan väderskydd utan gavlar användas.
I väderskyddet bör det finnas en sittbänk. Väderskyddet ska placeras och utformas på ett sådant sätt
att det är enkelt för bussföraren att se om det finns väntande
bussresenärer i väderskyddet. Väderskyddets storlek,
utformning och läge ska avgöras i samråd med KLT.
Exempel enligt bilaga 1 och 2.
I samband därmed bör även behovet av cykelställ, belysning,
typ av elförsörjning gångvägar, röjning/skötsel av vegetation
och dylikt undersökas.
Väderskyddets bärande konstruktionsdelar bör inte placeras
närmare kantstödet än 1,5 meter.
Enligt Väglagen § 43 behövs tillstånd från
väghållningsmyndigheten för väderskydd.
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6.6

Hållplatsinformation

Med några få påstigande är det tillräckligt med hållplatstopp (hpl-namn, zon-nr, linje-nr inkl.
slutdestination) och telefonnummer till trafikupplysning/
trafikstörning. På hållplatser i tätort ska tidtabeller finnas
uppsatta antingen i väderskyddet eller på stolpen.
Tidtabellerna ska följa KLT:s profil (stads- resp.
landsbygdsmall) och tel.nr till trafikupplysningen ska finnas
väl synligt.
På terminaler/bytespunkter ska information om hållplatslägen finnas samt även en större tidtabell i form av ”Gult
Anslag” där alla turer finns med från terminalen till andra
orter i kommun och Kalmar län. Information ska även ges i
form av en stiliserad linjenätskarta.
Realtidsinformation (IBUS) är aktuellt när antalet
passagerare överstiger 100 eller när det av andra skäl är önskvärt.

6.7

Taktilt stråk
Det kan finnas ett taktilt ledstråk med till exempel
sinusplattor från sittbänk till bussens påstigningsdörr.
Utformas väderskyddets sidovägg så att det fungerar som
riktningsgivare behövs inte taktila plattor parallellt med
sidoväggen. Från sidoväggens slut och fram till 70 cm
(35 cm vid en rad kontrastplattor) från plattformens kant
mot gatan ska finnas taktilt ledstråk kontrasterande i
ljushet. Närmast plattformens kant ska det finnas en
kvadratisk yta av varningsplattor 70 cm x 70 cm i
avvikande färg, t ex 2 x 2 35 cm x 35 cm kupol, knoppeller släta plattor.

6.8

Sittbänk i väderskydd

Bänk ska finnas med sittbrädan 50 cm över mark. Armstödet ska vara 70 cm över mark och utformat
så att det ger ett gott stöd när man reser sig upp. Sittbänken bör placeras intill främre gavel vilket
underlättar för synsvaga att hitta till bussens instegsdörr.
Vid sidan om bänken ska det finnas plats för rullstol som är 1,0 x 1,4 meter.

6.9

Belysning

Hållplats bör normalt ha belysning i närheten som bidrar till att hållplatsen och väntande
bussresenärer syns bra på långt håll. Där elektricitet saknas kan batteri- eller solcellsdriven lampa
användas som aktiveras av väntande resenär. På vissa hållplatser finns särskilda stoppsignallampor
(BussLED) som också aktiveras av väntande resenär. Hållplatsen ska då ligga utmed en väg med
minst 70 km/h hastighetsgräns. Den ska vidare vara mörkt belägen eller skymd av kurva eller backe.
Slutligen krävs ett visst frekvent dagligt resande från hållplatsen.
Om särskild belysning i väderskydd erfordras i tätort behöver detta förberedas genom kabeldragning.
Ansvar för detta avgörs i samråd mellan KLT och väghållaren.

6.10 Papperskorg
Anskaffning, uppsättning samt tömning av papperskorg är väghållarens ansvar.
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6.10 Cykelparkering
Vid behov ska cykelparkering finnas i anslutning till busshållplatsen. Cykelparkeringen ska placeras
och utformas så att funktionshindrade inte kan skadas på parkerade cyklar och det ska vara möjligt att
på ett enkelt och naturligt sätt låsa fast cykeln i ett fast föremål av något lämpligt slag.
Behovet av cykelparkering bör bedömas för varje hållplats. Behovet är normalt störst vid skolskjutshållplatser och där pendlartrafik förekommer. Anskaffning och uppsättning av cykelställ är
väghållarens ansvar. Två exempel på bra lösningar framgår av följande bilder.

6.12 Cykeltrafik förbi hållplats
Alla hållplatstyper utom avskild hållplats tillåter normalt cykeltrafik på vägen/gatan. Cykeltrafikens
omfattning kan dock påverka valet av hållplatstyp.
På trafikled i tätort (VR90, VR70 och VR50) ska cyklister ha cykelförbindelse klart skild från
trafikleden, i korsning och på sträcka. Där detta är uppfyllt behöver inte cykeltrafiken påverka val av
hållplatstyp.
När cykelbana saknas på gata med VR50/30 och dubbel stopphållplats, enkel stopphållplats eller
klackhållplats övervägs, kan särskild studie erfordras av hur cykeltrafiken ska hanteras.
Om cykelbana finns på gata med VR50/30 ska den om möjligt dras bakom väderskyddet. I de fall
cykelbanan måste dras mellan väderskyddet och bussen bör åtgärder vidtas som främjar ett gott
samspel mellan bussresenärer och cyklister. Åtgärderna bör vara av sådant slag att cyklisterna
uppmärksammas på bussresenärerna samt att de bidrar till att cyklisterna får en lägre fart.
En konkret åtgärd kan vara att göra gångbanan i ett material som associerar till gående, t ex ljusgrå
plattor, och cykelbanan i ett material som associerar till cyklande, t ex rödbrun asfalt. På gata med
VR30 finns eller eftersträvas låg fart och ett gott samspel mellan bilist och cyklist. Normalt färdas
därför cyklisterna i körbanan. Det innebär att när buss står vid hållplats måste cyklisterna antingen
vänta bakom stillastående buss eller passera utanför.
Där gång- och cykelförbindelse korsar 30-gata kan dubbel stopphållplats med vägkudde eller platågupp vara en effektiv åtgärd för att hastighetssäkra där behovet är särskilt stort.

6.13 Bilparkering
Där hållplatsens placering och turutbudet förväntas medföra byte från bil till buss kan behov av bilparkering finnas (infartsparkering/pendelparkering). P-platserna kan med fördel förses med el-uttag.
Ett antal p-platser ska vara anpassade för funktionsnedsatta.
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6.14 Tvärfall och lutning på köryta
Hållplatsens tvärfall bör inte överstiga 2,5 %. Normalt utförs tvärfall i fickhållplats med lutning från
kantstöd. Detta minskar stänkrisken och är även lämplig med hänsyn till att bussens krängning vid
infart begränsas. Ränndalen kan också anläggas mitt under bussen för att få god vattenavrinning och
plan bussuppställning.
Lutningen i längdled bör, om kantsten anläggs, vara minst 0,5 % med hänsyn till vattenavrinningen.
Dagvattenbrunn bör om möjligt undvikas vid plattformens kantstöd med hänsyn till risken för att ojämn
sättning kan orsaka gupp och stänkrisk. Problemet med halka varierar med hållplatstyp. Större lutning
än 3 % bör undvikas.

6.15 Beläggning på köryta
Det finns flera skäl att utföra bussens angöringsplats med betong eller annan hårdare/avvikande
beläggning. Den hårdare ytan gör att körspår och sättningar undviks vilket förhindrar vattensamlingar
och underlättar användning av högt kantstöd. Den avvikande beläggningen visar dessutom tydligt
vilken yta som är avsedd för bussuppställning.

6.16 Hastighetsdämpande åtgärder
Farthinder i form av gupp kan – rätt placerade, utformade, utmärkta och underhålla – förbättra
trafiksäkerheten särskilt för gående och cyklister. Gupp kan dock innebära negativa konsekvenser för
kollektivtrafiken genom att restider förlängs, komforten försämras, fordonsslitaget samt risken för
arbetsskador på förarna ökar.
Inriktningen bör därför vara att undvika traditionella cirkel- och platågupp på busslinjer.
I ett modernt trafikplaneringstänk kan farthinder göras till stor fördel för kollektivtrafiken. Farthinder är
till för att göra korsningar med motorfordon mer säkra för oskyddade trafikanter, vilka är
kollektivtrafikens kunder. Genom att jobba med en tydligare koppling mellan de oskyddade
trafikanternas rörelser och busshållplatsernas läge kan farthinder med fördel användas i direkt närhet
till busshållplatser.
Här är kollektivtrafiken hastighet som lägst och farthinder har därmed ingen negativ inverkan på
framkomligheten. Om ett farthinder planeras på en gata där kollektivtrafiken kör regelbundet och
placeringen inte är kopplad till vare sig korsning eller hållplats bör nyttan med farthindret utredas mer
noggrant.
Ett farthinders utformning ska helst ha brant
lutning på vägen upp och sedan ha en flack
lutning på vägen ner. Typexempel på
utformning ses i vidstående figur.
Farthindret kombineras med fördel med
dubbel stopphållplats. Projekteringsdetaljer
finns mer beskrivna i Trafikverkets rapport
2010:052 Bussar och gupp.
Vid planering av nya farthinder på gator och
vägar med busstrafik bör detta ske i samråd
mellan väghållaren och KLT. Samrådet bör
ske utifrån en helhetssyn där man beaktar
busstrafikens konkurrenskraft, attraktivitet och
tillgänglighet samt gångtrafikanters och
cyklisters säkerhet. Samrådet bör ha som
utgångspunkt – typ av farthinder, utformning,
placering, frekvens och underhåll. Nya gupp ska alltid utformas så att Sed 300 – värdet inte riskerar
att överskrida 0,5 Mpa vid 20-30 km/tim.
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8 Besiktningsutlåtande
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9 Bilagor
Bilaga 1
Ritning hållplatskur City 90 Light 3 sektioner (KLT)
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Ritning hållplatskur City 90 Light 2 sektioner (KLT)
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Bilaga 2
Ritning hållplatskur (Träkur Landsbygd)
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Bättre och säkrare
bytespunkter
i kollektivtrafiken

Fastställd av Trafikstyrelsen den 20 mars 2013, § 8
Reviderad den 15 december 2016, § 82
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Förord

Ett byte är normalt den svagaste länken i den kollektiva resan och upplevs ofta som negativt.
Alla byten uppfattas mentalt som en förlängning av restiden även om övergången sker utan
större tidspillan.
För kollektivtrafikansvariga är det därför av stor vikt att kunna minska resenärens negativa
upplevelse av bytet. Ett sätt att minimera effekterna är att skapa så attraktiva bytespunkter
som möjligt. Med bytespunkt avses här en plats i kollektivtrafiknätet där byte kan ske av färdsätt och/eller färdmedel.
Attraktiva bytespunkter kan bara utvecklas i ett nära samspel med omgivande samhälle. Lokaliering av bostäder, verksamheter och service kring bytespunkten ökar tillgängligheten till
kollektiva resor och bidrar därmed till en hållbar samhällsutveckling och ett klimatanpassat
transportsystem. Bättre och säkrare bytespunkter ger i slutänden smidigare kollektivtrafik och
fler resenärer.
Kalmar Länstrafik (KLT) lämnade 2013 en redovisning av vilka bytespunkter som då bedömdes behövas för att förverkliga planerade starka stråk för den regionala kollektivtrafiken och
därmed leda i riktning mot önskad regionförstoring. Utgångspunkten för utvecklingen av
starka stråk finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Den föreliggande rapporten är en reviderad och utökad version av utgåvan från 2013. Till
skillnad mot den tidigare upplagan behandlas i denna version bytespunkter för såväl den regionala buss- som tågtrafiken.

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör
Kalmar Länstrafik
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Bakgrund

Funktionell regionförstoring är en viktig inriktning i den gällande regionala utvecklingsstrategin (RUS) 1. Det långsiktiga målet är att minska antalet lokala arbetsmarknader från fyra till
två genom att öka tillgängligheten till olika delar av länet. En snabb, bekväm och tillförlitlig
kollektivtrafik är ett mycket viktigt medel för att nå målet.
Landstinget i Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet antagit ett regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i länet 2. I programmet läggs restider
under 60 minuter fast som mål mellan dels huvudorter för lokala arbetsmarknader, dels centralorter i kommuner. Turtäthetsmålet för samma relationer är minst timmestrafik vardagar.
Ett viktigt steg i genomförandet av programmet är satsningen på en tätare och snabbare trafik
med buss och tåg. Det senare gäller naturligt nog bara för de ortsrelationer där det idag finns
järnväg. Med en snabb, enkel och säker kollektivtrafik som dessutom kan erbjuda något som
ger mervärden jämfört med en bilresa, till exempel att kunna använda restiden till arbete eller
studier, bedöms förutsättningarna att locka fler resande till kollektivtrafiken som goda. De nya
resenärerna bedöms i huvudsak komma från någon av följande kategorier:



personer boende i tätorter som i stället för att ta bilen till jobbet börjar gå eller cykla till
hållplatsen och därifrån tar bussen
personer boende på landsbygd som i stället för att ta bilen ända in till arbetsplatsen i tätorten i stället väljer att parkera vid en bytespunkt/hållplats och nyttja bussen för andra delen
av resan

Syfte

En bra kollektivtrafik med kombinationen buss och tåg är nödvändig för att kunna knyta
samman länet. Med hög turtäthet och kortare restid kan kollektivtrafiken bli konkurrenskraftig
gentemot bilen i de stråk där det finns potential att locka till sig nya resenärer. Varje kilometer
minskat bilåkande ger en motsvarande direkt positiv effekt på klimatet i form av minskat utsläpp av koldioxid.
Med början från hösten 2008 och framåt har det skett en förändring av den linjelagda busstrafikens struktur. Då infördes stråktrafik på sträckan Kalmar – Oskarshamn, vilket innebar att
turerna lades i en taktfast tidtabell med samma avgångs- och ankomstminut oavsett timtid.
Linjesträckningen gjordes samtidigt om och kördes rakare på E22. Dessa ändringar var sammantaget en bidragande orsak till den noterade resandeökningen på sträckan med 15 procent
mellan 2009 och 2010 till 425 000 resande på årsbasis.
Samma år infördes stråktrafik även mellan Kalmar och Karlskrona. År 2011 utsträcktes stråktrafiken Kalmar – Oskarshamn till att även omfatta Västervik och året efter (2012) började
stråktrafik införas även på sträckorna Borgholm – Kalmar och Hultsfred – Vimmerby – Västervik. Från och med december 2015 finns stråktrafik även på sträckan Kalmar – Mörbylånga.
Under de närmaste åren planeras stråktrafik att etableras mellan ytterligare orter i och utanför
länet.
Introduktionen av stråktrafik har bidragit till en rejäl ökning av det kollektiva resandet. I genomsnitt har antalet resenärer ökat med i storleksordningen 20 – 30 procent på de aktuella
sträckorna inom ett par år efter det att trafiken etablerats. Räknas elever som reser med skolkort bort uppgår ökningen på samtliga sträckor med stråktrafik till 50 procent eller sedan 2008
fram till och med 2015. Allra störst har ökningen varit i stråket Hultsfred – Vimmerby – Västervik, där vardagsresandet mer än fördubblats under perioden med stråktrafik.
1
2

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012-2020. Regionförbundet i Kalmar län.
Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013-2021. Landstinget i Kalmar län, rev 2013-09-25
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Under 2010-talet har även en regionaltågstrafik etablerats i länet. Det första steget blev införandet av det så kallade Krösatågsystemet i relationen Kalmar – Emmaboda – Karlskrona. På
sträckan Emmaboda – Karlskrona startade trafiken 2013 för att ett år senare följas av Krösatåg på sträckan Emmaboda – Kalmar. Trafiken fungerar idag som komplement till den befintliga Kust till kust- respektive Öresundstågstrafiken. Ambitionen är att fortsätta utbyggnaden av regionaltågstrafiken.
Två typer av bytespunkter

Bra och lätt tillgängliga hållplatser i viktiga knutpunkter behövs för att koppla även mindre
samhällen till kollektivtrafiken i de starka stråken. De flesta av dessa kommer sannolikt att
behöva utformas för säkra och smidiga byten mellan olika färdsätt. Oavsett typ benämns
samtliga fortsättningsvis för bytespunkter om inte annat anges. Bytespunkterna har översiktligt utifrån funktion delats in i följande typfall:
A. Hållplats med väderskydd och säker parkering av cykel, gärna väderskyddad, och bil samt
anslutning till gång- och cykelvägnät.
B. Punkt för säkert och enkelt byte (omstigning) mellan färdmedel 3 i kollektivtrafiken med
god anslutning till gång- och cykelnätet, möjlighet till säker parkering av cykel och bil
samt laddstolpar för eldrivna fordon. Utrymme ska finnas för minst två bussar samtidigt
antingen genom planskildhet eller i form av hållplatsficka eller samtidigt uppehåll för
både tåg och buss.
För båda typerna av bytespunkt gäller att detaljutformningen i normalfallet ska följa Kalmar
Länstrafiks (KLT) hållplatshandbok 4.
Den följande redovisningen begränsas till att
enbart omfatta bytespunkter i de starka stråk
som definieras i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Bytespunkter i den övriga trafiken
(stadstrafik, närtrafik, landsbygdstrafik och skolskjuts) behandlas inte i det här sammanhanget.
Utpekade stråk

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet
finns vidstående kartbild som långsiktig målbild
för utvecklingen av starka kollektivtrafikstråk i
sydöstra Sverige. För att de aktuella stråken ska
få den avsedda funktionen behöver de kompletteras med ett pärlband av bytespunkter.
Det innebär för Kalmar läns vidkommande att
det under perioden fram till mitten av 2020-talet
är aktuellt att få till stånd funktionella bytespunkter av någondera typen på följande sträckor:




Borgholm – Kalmar
Eksjö – Vimmerby – Västervik
Emmaboda – Nybro – Kalmar

Färdmedel avser såväl olika fordonsslag (bil, buss, tåg) som olika slag av nät och hierarkiska nivåer (linjetrafik,
närtrafik) mellan vilka byten kan ske.
4
Kalmar Länstrafik. Hållplatshandbok. Fastställd av Trafikstyrelsen 2014-03-20, § 8.
3
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Emmaboda – Karlskrona
Kalmar – Blomstermåla – Högsby – Hultsfred – Vimmerby – Kisa – Rimforsa – Linköping
Kalmar – Mörbylånga
Kalmar – Torsås
Karlskrona – Torsås - Kalmar – Mönsterås - Oskarshamn – Västervik – Norrköping
Linköping – Gamleby – Västervik
Oskarshamn – Berga – Hultsfred – Eksjö – Nässjö
Oskarshamn – Högsby – Åseda – Växjö
Oskarshamn – Målilla – Vetlanda
Västervik – Vimmerby – Hultsfred – Målilla – Virserum- Åseda – Växjö

Utpekade lägen

Sammanlagt har 61 lägen identifierats för någon form av bytespunkt efter de aktuella stråken
(se karta nedan). Standarden vid minst 28 av dessa lägen klarar dagens krav på funktionsanpassning, medan resterande behöver
åtgärdas i varierande grad. Samtliga
61 lägen ingår i den grupp som betecknas som strategiska i trafikförsörjningsprogrammet, vilket innebär
att de prioriteras vad gäller åtgärder
för anpassning till funktionshindrade.
För varje läge anges i den följande
förteckningen planerad funktionstyp
(A. eller B. enligt ovan), nuvarande
status samt vilka åtgärder som måste
till för att den angivna funktionen
som bytespunkt ska kunna säkras.
Sakinnehållet i förteckningen har
tagits fram av KLT med stöd av
Regionförbundet och Trafikverket.
Därutöver har en prioritering enligt
en tregradig skala (1 = mest angelägen) gjorts av bytespunkterna (se
bilaga). KLT svarar ensamt för prioriteringen, vilken utgår från målen i
det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Samverkan och tidplan

För att åstadkomma den utbyggnad
av bytespunkterna i de starka stråken
som föreslås fordras ett nära samarbete mellan berörda parter, i första
hand Trafikverket, kommunerna,
KLT och regionförbundet. Bytespunkter utmed det statliga vägnätet är visserligen primärt en fråga för Trafikverket men planläggning och anslutning till det lokala gång- och cykelvägnätet är exempel på frågor som direkt berör kommunerna.
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I trafikförsörjningsprogrammet anges som mål att samtliga bytespunkter i de utpekade starka
stråken är fullt tillgängliga för funktionshindrade och övriga resenärer senast år 2020. För att
så ska kunna ske behöver utbygganden av tillgängliga och säkra bytespunkter utmed de starka
stråken i länet bli en åtgärd som prioriteras såväl vid revisionen av den nationella och den
regionala transportplanen som vid kommunernas åtgärdsplanering.
Behov och konstaterade brister stråkvis

Om stråken ska fungera som planerat behöver samtliga bytespunkter som ingår i den följande
förteckningen anpassas till behoven hos individer med funktionsnedsättning. Det innebär
bland annat att utgångspunkten är att all passage över vägbanan ska vara planskild. Till och
från bytespunkterna typ B (omstigning) är avsikten att matning ska ske med buss.
För att hålla nere restider bör även vissa befintliga hållplatser läggas samman där så är lämpligt med hänsyn till resandeunderlag. I de fall stråken passerar genom en tätort minimeras
antalet busstopp. Allt för att hela resan från dörr till dörr ska ta så kort tid som möjligt. Det
innebär att bussarna kommer att gå snabbast möjliga väg mellan de största orterna.
Vid bytespunkterna ska det alltid finnas möjlighet till parkering av cykel, i de flesta fall även
bil. Boende vid sidan om de starka stråken får ta sig fram till bytespunkten genom matning
med buss, till fots, med cykel eller bil. Till det kommer behov av bevakade cykelparkeringar i
tätorter, vilket dock inte behandlas vidare här.
Ett viktigt påpekande är att de redovisade hållplatskoordinaterna visar de olika busshållplatsernas läge, inte positionen av eventuella hållplatslägen för tåg.
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Stråket Borgholm – Kalmar (riksväg 136/137)

Borgholm
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Hållplats saknas.
Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med dubbla hållplatser med väderskydd samt säkra parkeringsplatser för bil och cykel.
Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 5 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Borgholms kommun.
Planeringsläge: Lokalisering söks i skärningspunkten Norra infarten/Sandgatan/Tullgatan.
Kommunen bör undersöka möjligheten till statlig medfinansiering.

Rälla
Hållplatsnummer: 13015
Koordinater: 6294328 1546732; 6294359 1546759
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Enklare hållplats med parkeringsmöjligheter finns.
Önskvärd åtgärd: Behov av tillgänglighetsanpassning, eventuell planskildhet för anslutande
gång- och cykelväg.
Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 5 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Befintlig
hållplats används till utredning om samhällets framtida utveckling är klar.

Glömminge
Hållplatsnummer: 9020
Koordinater: 6288087 1544704; 6288109 1544727
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Enkel hållplats finns.
Önskvärd åtgärd: Ny funktionsanpassad bytespunkt anläggs i samband med byggnation av ny
förbifart.
Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 5 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: En ny passage genom alternativt förbi Glömminge på väg 136 finns med i
fastställda transportplaner 2014-2025. Befintliga hållplatslägen behålls i avvaktan på åtgärdens status i kommande reviderade transportplaner. Kommunen arbetar med exploateringsförslag inom området som kan påverka placeringen.
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Algutsrum
Hållplatsnummer: 8051
Koordinater: 6283939 1543921; 6284304 1543939
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Enkel hållplats finns.
Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med planskild förbindelse utmed väg 136, säker parkeringsplats för bil och cykel med möjlighet till av-/påstigning till annan kollektivtrafik samt gångoch cykelväg (GC-väg) till Algutsrums samhälle.
Investeringskostnad: I storleksordningen 5-10 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns med i fastställd regional transportplan 2014-2025. Förslag till
utformning av bytespunkten finns framtaget. För att kunna genomföras fordras ändring av
gällande detaljplan.

Kalmar central
Hållplatsnummer: 34025
Koordinater: 6281758 1533942; 6281758 1533915; 6281758 1533884; 6281750 1533942;
6281749 1533913; 6281748 1533971; 6281741 1533941; 6281733 1533967;
6281732 1533934; 6281726 1533990; 6281694 1534015
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Bussterminal med resecentrum och sammanhållen bytesfunktion för tåg
och buss.
Önskvärd åtgärd: En översyn av nuvarande stationsområde i syfte att skapa förutsättningar för
en långsiktig utveckling av en funktionell regional kollektivtrafik görs i samband med planerad exploatering av områden i anslutning till stationen. Första steget i en sådan process är att
genomföra en åtgärdsvalsstudie över alternativa möjligheter till lösning.
Investeringskostnad: I ett tidigare åtgärdsförslag har kostnaden för omstrukturering för såväl
tåg- som busstrafik uppskattats till i storleksordningen 110 miljoner kronor +/- 30-40 procent.
Huvudansvarig: Trafikverket och Kalmar kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.
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Stråket Eksjö - Vimmerby – Västervik (riksväg 40)

Mariannelund
Hållplatsnummer: 5082 (JLT)/79003 (KLT)
Koordinater: 6387986 1486030 (JLT)/6387995 1486035; 6387983 1486036 (KLT)
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B)
Nuvarande status: Funktionell bytespunkt med säker omstigning mellan busslinjer och bra
möjligheter till säker parkering av cykel och bil.
Önskvärd åtgärd: Förbättrade möjligheter till väderskyddad parkering av cyklar. Komplettering av funktionsanpassning med taktila stråk och realtidsskyltning.
Investeringskostnad: I storleksordningen 0,5 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket och Eksjö kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.

Vimmerby
Hållplatsnummer: 84017
Koordinater: 6393230 1503072; 6393212 1503080; 6393197 1503099; 6393180 1503138;
6393179 1503171; 6393172 1503153; 6393142 1503153
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Bussterminal med resecentrum.
Önskvärd åtgärd: Komplettering av funktionsanpassning samt säker parkeringsplats för cykel
samt anpassning tillgänglighet.
Investeringskostnad: I storleksordningen 1 - 2 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Vimmerby kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.

Frödinge
Hållplatsnummer: 82003
Koordinater: 6396388 1512111; 6396527 1512266
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Modern och funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter för cykel
och bil finns.
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2013.
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Ankarsrum
Hållplatsnummer: 93021
Koordinater: 6398299 1531296; 6398174 1531212; 6398216 1531304
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Modern och funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter samt GCväg till samhället finns.
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2012. Bytespunkten fungerar idag som en Hållplats
typ A då matningen på grund av alltför få resande ställdes in under 2013/14.

Gunnebo/Verkebäck
Hållplatsnummer: 94006
Koordinater: 6400465 1542466; 6400380 1542377
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Enklare bytespunkt finns.
Önskvärd åtgärd: Upprustning av bytespunkten med väderskydd samt säkra parkeringsplatser
för cykel samt gång- och cykelväg (GC-väg) till tätorten Gunnebo/Verkebäck.
Investeringskostnad: I storleksordningen 5 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Ombyggnad av vägsträckan E22 Gladhammar – Verkebäck finns med i fastställda transportplaner 2014-2025. Ett nytt läge väster om nuvarande studeras i samband med
planeringen för ombyggnationen.

Västervik
Hållplatsnummer: 95084
Koordinater: 6403728 1549894; 6403726 1549850; 6403712 1549865; 6403699 1549904;
6403688 1549928
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss.
Önskvärd åtgärd: Komplettering med funktionsanpassning hållplatsplattformar.
Investeringskostnad: I storleksordningen 1 miljon kronor.
Huvudansvarig: Västerviks kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.
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Stråket Emmaboda – Karlskrona (Kust till kust banan)

Emmaboda station
Hållplatsnummer: 25015
Koordinater: 6278106 1483451; 6278105 1483427; 6278087 1483438; 6278073 1483437;
6278059 1483435; 6278110 1483403; 6278116 1483384
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss.
Önskvärd åtgärd: Komplettering med planfri passage dels förbi spårområdet, dels över spår 1
till plattform; väderskydd över plattformar, digital resenärsinformation samt funktionsanpassning busshållplatser. Infrastrukturmässigt behövs en spår- och plattformsgeometri som medger en snabb och effektiv sammankoppling och särkoppling av tåg.
Investeringskostnad: I storleksordningen 25 - 50 miljoner kronor beroende på utformning av
åtgärderna.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. En mindre
del (funktionsanpassning) utförd 2015 inom ramen för nationell transportplan 2014-2025.

Vissefjärda
Hållplatsnummer: 24010
Koordinater: 6267899 1486220; 6267855 1486218; 6267956 1486256
Framtida funktion: Hållplats (typ A)
Nuvarande status: Modern sammanhållen bytespunkt för tåg och buss.
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2013.
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Stråket Emmaboda - Nybro – Kalmar (Kust till kust banan)

Emmaboda station
/se Stråket Emmaboda – Karlskrona/

Örsjö
Hållplatsnummer: 44011
Koordinater: 6285690

1496718

Framtida funktion: Hållplats (typ A)
Nuvarande status: Modern sammanhållen bytespunkt för tåg och buss.
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2014.

Nybro station
Hållplatsnummer: 42018
Koordinater: 6290610 1506298; 6290606 1506276; 6290603 1506314; 6290600 1506258;
6290597 1506293; 6290595 1506333; 6290594 1506238; 6290593 1506278;
6290589 1506349; 6290589 1506256
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Modern funktionell och sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss
finns.
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2012. Kompletterande funktionsanpassning av plattformar utförs 2016 i projektet ”Stationer för alla” inom ramen för nationell transportplan
2014-2025

Trekanten
Hållplatsnummer: 35016
Koordinater: 6286130 1519120
Framtida funktion: Hållplats (typ A)
Nuvarande status: Modern sammanhållen bytespunkt för tåg och buss.
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2015.
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Smedby
Hållplatsnummer: 34270
Koordinater: 6283465 1526220
Framtida funktion: Hållplats (typ A)
Nuvarande status: Modern sammanhållen bytespunkt för tåg och buss.
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2014.

Kalmar central
/se Stråket Borgholm – Kalmar (riksväg 136/137)/
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Stråket Kalmar – Blomstermåla – Högsby – Hultsfred – Vimmerby – Kisa – Rimforsa – Linköping (Stångådalsbanan)

Kalmar central
/se Stråket Borgholm – Kalmar (riksväg 136/137)/

Blomstermåla
Hållplatsnummer: 53030
Koordinater: 6317285 1532032; 6317288 1532020; 6317290 1531939; 6317291 1532006;
6317279 1531986
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: -.

Högsby
Hållplatsnummer: 56001
Koordinater: 6337713 1513468; 6337695 1513482; 6337674 1513494; 6337695 1513467;
6337666 1513484; 6337654 1513501; 6337750 1513462
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss
Önskvärd åtgärd: Funktionsanpassning av busshållplatser.
Huvudansvarig: Trafikverket och Högsby kommun.
Investeringskostnad: I storleksordningen 1 miljon kronor.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.

Berga
Hållplatsnummer: 56015
Koordinater: 6343441 1513792; 6343422 1513761; 6343409 1513744; 6343410 1513771
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss
Önskvärd åtgärd: Funktionsanpassning av busshållplatser samt utökning av bussplan.
Investeringskostnad: I storleksordningen 1 miljon kronor.
Huvudansvarig: Högsby kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.
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Hultsfred
/Se Stråket Västervik – Vimmerby – Hultsfred – Målilla – Virserum - Åseda – Växjö (rv
23/34/37/40/

Vimmerby
/Se Stråket Eksjö - Vimmerby – Västervik (rv 40)/
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Stråket Kalmar – Mörbylånga (rv 136/943)

Kalmar
/se Stråket Borgholm – Kalmar (rv 136/137)/

Färjestaden
Hållplatsnummer: 8014
Koordinater: 6280788 1540675 (8014A); 6280869 1540919 (8014B)
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Modern och funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter samt GCanslutning.
Önskvärd åtgärd: Förlängning av hållplatsläge 8014B.
Investeringskostnad: Cirka 0,05 miljoner kronor
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2015.

Ölands Skogsby
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Långsiktig bytespunkt saknas.
Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med väderskydd i anslutning till en ny framtida sträckning
av väg 136 förbi Färjestaden, säker parkeringsplats för cykel samt gång- och cykelväg (GCväg) till Skogsby/Torslunda.
Investeringskostnad: I storleksordningen 5 - 10 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket och Mörbylånga kommun.
Planeringsläge: Åtgärden är kopplad till en framtida ombyggnad av väg 136 förbi Färjestaden;
vilken inte finns med i gällande transportplaner 2014-2025.

Vickleby
Hållplatsnummer: 7008
Koordinater: 6273495 1538737; 6273455 1538656
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Funktionsanpassad hållplats med väderskydd i anslutning till väg 943 Mörbylånga – Färjestaden samt möjlighet till säker parkering för cykel.
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2016.
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Mörbylånga
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Äldre bussterminal finns.
Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med tillgänglighetsanpassade hållplatsramper med väderskydd, säkra parkeringsplatser för bil och cykel med möjlighet till av-/påstigning till annan
kollektivtrafik samt anslutning till gång- och cykelvägnätet.
Investeringskostnad: I storleksordningen 4-6 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Mörbylånga kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i gällande transportplaner 2014-2025
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Stråket Kalmar – Torsås (rv 130/570)

Kalmar
/se Stråket Borgholm – Kalmar (rv 136/137)/

Vassmolösa
Hållplatsnummer: 34198
Koordinater: 6282788 1533039; 6282752 1533110
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Enkel hållplats finns.
Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med väderskydd i anslutning till väg 570 Ljungbyholm –
Söderåkra samt säker parkeringsplats för cykel.
Investeringskostnad: I storleksordningen 0,5 - 1 miljon kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns med inom ramen för gällande transportplaner 2014-2025.

Hagby
Hållplatsnummer: 33032
Koordinater: 6269816 1523109; 6269885 1523132
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Enkel hållplats finns.
Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med väderskydd i anslutning till väg 570 Ljungbyholm –
Söderåkra samt säker parkeringsplats för cykel.
Investeringskostnad: I storleksordningen 0,5 -1 miljon kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns med inom ramen för gällande transportplaner 2014-2025.

Värnanäs
Hållplatsnummer: 30013
Koordinater: 6263710 1520664; 6263731 1520693
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Enkel hållplats finns.
Önskvärd åtgärd: Modern och funktionell bytespunkt med GC-anslutning samt parkeringsmöjligheter för cykel
Investeringskostnad: I storleksordningen 0,5 – 1 miljon kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns med inom ramen för gällande transportplaner 2014-2025.

Söderåkra
Hållplatsnummer: 22016
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Koordinater: 6257480 1516372; 6257500 1516383
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Enkel hållplats finns.
Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med väderskydd i anslutning till väg 130/570 samt säker
parkeringsplats för cykel och bil.
Investeringskostnad: I storleksordningen 1-3 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns med inom ramen för gällande transportplaner 2014-2025.

Torsås
Hållplatsnummer: 20014
Koordinater: 6253834 1511869; 6253827 1511876
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Funktionell bytespunkt finns.
Önskvärd åtgärd: Komplettering med fler parkeringsmöjligheter för cykel
Investeringskostnad: I storleksordningen 0,1 – 0,2 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Torsås kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i gällande transportplaner 2014-2025.
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Stråket Karlskrona - Torsås - Kalmar – Oskarshamn – Västervik – Norrköping (E22)

Bergkvara
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B)/tilltänkt stopp för ”Östersjöexpressen”/.
Nuvarande status: Bytespunkt finns (Bergkvara busstation) som kommer att ersättas vid ombyggnad av E22.
Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med väderskydd och planskilda förbindelser
i direkt anslutning till E22, säkra parkeringsplatser för bil och cykel samt gång- och cykelväg
(GC-väg) till tätorterna Söderåkra och Torsås.
Investeringskostnad: I storleksordningen 10 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden är kopplad till ombyggnaden av E22 förbi Bergkvara, vilken är redovisad som en kvarstående brist 2025 i gällande transportplaner 2014-2025.

Hossmo
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Bytespunkt saknas.
Önskvärd åtgärd: Ny hållplats med väderskydd i anslutning till E22, säkra parkeringsplatser
för bil och cykel, möjlighet till av-/påstigning till annan kollektivtrafik samt gång- och cykelväg (GC-väg) till tätorterna Ljungbyholm, Rinkabyholm och Vassmolösa.
Investeringskostnad: I storleksordningen 3-5 miljoner kronor.
Planeringsläge: Investeringen är kopplad till projektet E22 förbi Rinkabyholm, där byggnation pågår med planerat färdigställande 2018. Åtgärden finns med i fastställda transportplaner
2014-2025.

Kalmar västra
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B)/tilltänkt stopp för ”Östersjöexpressen”/.
Nuvarande status: Bytespunkt saknas.
Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med planskilda förbindelser och väderskydd utmed E 22,
säker parkeringsplats för cykel och bil samt förbindelser med gång- och cykelväg (GC-väg)
till olika stadsdelar i Kalmar stad.
Investeringskostnad: Rimligtvis i storleksordningen 20 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket och Kalmar kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Lämpliga
platser behöver utredas mer i detalj.
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Kalmar norra/Lindsdal
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Bytespunkt saknas.
Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med planskilda förbindelse och väderskydd utmed E 22,
säker parkeringsplats för cykel samt gång- och cykelväg (GC-väg) till tätorten Lindsdal.
Investeringskostnad: I storleksordningen 10 – 20 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Behov samt
lämpliga platser behöver utredas mer i detalj.

Rafshagen
Hållplatsnummer: 34133
Koordinater: 6293819 1531808; 6294020 1531970
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter finns.
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2010.

Rockneby
Hållplatsnummer: 36010
Koordinater: 6296714 1533541; 6296834 1533657
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter finns.
Önskvärd åtgärd: Komplettering med fler parkeringsplatser för bil och cykel.
Investeringskostnad: I storleksordningen 0,5 miljoner kronor
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2008.

Kåremo
Hållplatsnummer: 37010
Koordinater: 6302668 1534891; 6302713 1534854
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
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Nuvarande status: Funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter finns.
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2008.

Ålem
Hållplatsnummer: 53050
Koordinater: 6314749 1535605; 6314769 1535629; 6314764 1535579
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter finns.
Önskvärd åtgärd: Komplettering med fler parkeringsmöjligheter för bil.
Investeringskostnad: I storleksordningen 0,5 miljoner kronor
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2009.

Mönsterås
Hållplatsnummer: 51038
Koordinater: 6324168 1538311; 6324179 1538263
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B)/tilltänkt stopp för ”Östersjöexpressen”/.
Nuvarande status: Funktionell bytespunkt saknas.
Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med planskild förbindelse och väderskydd utmed E 22,
säkra parkeringsplatser för bil och cykel, möjlighet till av-/påstigning till annan kollektivtrafik
samt gång- och cykelväg (GC-väg) till tätorten Mönsterås.
Investeringskostnad: I storleksordningen 50 miljoner kronor.
Planeringsläge: Åtgärden finns med i fastställd regional transportplan 2014-2025.

Påskallavik
Hållplatsnummer: 60030
Koordinater: 6338059 1538631; 6337880 1538669
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Hållplats med väderskydd utmed E22, säkra parkeringsplatser för cykel,
samt anslutning till gång- och cykelväg (GC-väg) till tätorten Påskallavik.
Önskvärd åtgärd: Förlängning av hållplatsfickan öster om E22, alternativt komplettering med
signalsystem som underlättar bussens utfart från den östra hållplatsfickan.
Investeringskostnad: I storleksordningen 1 – 5 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
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Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2013.

Oskarshamn västra
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B)/tilltänkt stopp för ”Östersjöexpressen”/.
Nuvarande status: Bytespunkt saknas.
Önskvärd åtgärd: Ny hållplats med väderskydd för den snabba stråktrafiken i nära anslutning
till E22, säkra parkeringsplatser för bil och cykel, möjlighet till av-/påstigning till annan kollektivtrafik samt anslutning till kommunens gång- och cykelvägnät.
Investeringskostnad: I storleksordningen 20 - 30 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket och Oskarshamns kommun.
Planeringsläge: Hållplatsläget utpekat i Åtgärdsvalsstudie Trafikplatser E22 vid Oskarshamn
från 2016. Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Detaljerad lokalisering hanteras i kommande utredning.

Fårbo
Hållplatsnummer: 62002
Koordinater: 6362195 1540652; 6362080 1540699
Framtida funktion: Hållplats (typ A)
Nuvarande status: Hållplats med väderskydd samt parkeringsplats för bil.
Önskvärd åtgärd: Översyn väderskydd samt komplettering med parkeringsplatser för cykel.
Investeringskostnad: I storleksordningen 0,1 – 0,2 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Nuvarande hållplats togs i drift 2008; den önskvärda kompletteringen finns
inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.

Misterhult
Hållplatsnummer: 63004
Koordinater: 6372558 1542728; 6372691 1542745
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Enklare hållplats finns.
Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med väderskydd i anslutning till E22 med
säkra parkeringsplatser för bil och cykel.
Investeringskostnad: I storleksordningen 3 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
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Planeringsläge: Lokalisering utreds i samband med planering för 2+1 väg Fårbo - Gladhammar, en åtgärd som finns med i fastställda transportplaner 2014-2025. Ingår även i regeringsuppdraget Landsbygdssatsning 2016-2019.

Mörtfors
Hållplatsnummer: 64004
Koordinater: 6377828 1541211; 6377973 1541167
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Enklare hållplats finns.
Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med väderskydd i anslutning till E22 med
säkra parkeringsplatser för bil och cykel.
Investeringskostnad: I storleksordningen 3 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Lokalisering utreds i samband med planering för 2+1 väg Fårbo - Gladhammar, en åtgärd som finns med i fastställda transportplaner 2014-2025.

Blankaholm
Hållplatsnummer: 90003
Koordinater: 6385194 1540695; 6385129 1540732
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Enklare hållplats finns.
Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med väderskydd i anslutning till E22 med
säkra parkeringsplatser för bil och cykel.
Investeringskostnad: I storleksordningen 2 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Lokalisering utreds i samband med planering för 2+1 väg Fårbo - Gladhammar, en åtgärd som finns med i fastställda transportplaner 2014-2025. Ingår även i regeringsuppdraget Landsbygdssatsning 2016-2019.

Gladhammar
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Enklare hållplats finns.
Önskvärd åtgärd: Ny hållplats med väderskydd utmed E22 samt säker parkeringsplats för cykel och bil.
Investeringskostnad: I storleksordningen 5 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
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Planeringsläge: Lokalisering utredas i samband med ombyggnad av E22 Gladhammar – Verkebäck, vilken finns med i fastställda transportplaner 2014-2025.

Västervik västra
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B) /tilltänkt stopp för ”Östersjöexpressen”/.
Nuvarande status: Bytespunkt saknas i anslutning till E22.
Önskvärd åtgärd: Ny hållplats med väderskydd för den snabba stråktrafiken i nära anslutning
till E22, säkra parkeringsplatser för bil och cykel, möjlighet till av-/påstigning till annan kollektivtrafik samt anslutning till kommunens gång- och cykelvägnät.
Investeringskostnad: I storleksordningen 20- 30 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket och Västerviks kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Samordnas
med ny södra infart för Västervik.

Gamleby
Hållplatsnummer: 97018
Koordinater: 6419409 1535381; 6419302 1535355
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Separata hållplatser för buss- respektive tågtrafiken.
Önskvärd åtgärd: En knytpunkt för busstrafiken genom att befintligt hållplatsläge Gamleby
Centrum kompletteras med säker cykelparkering samtidigt som möjligheten till parkering av
bil säkerställs i anslutning till bytespunkten/på nuvarande centrumparkering.
Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 3 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Västerviks kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.
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Stråket Linköping – Gamleby – Västervik (Tjustbanan)

Överum
Hållplatsnummer: 99029
Koordinater: 6429613 1530421
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Separata hållplatser för buss- respektive tågtrafiken.
Önskvärd åtgärd: Upprustad tågperrong samt funktionsanpassad busshållplats och yta för parkering cykel.
Investeringskostnad: I storleksordningen 5 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.

Gamleby station
Hållplatsnummer: 97020
Koordinater: 6419285 1535870
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Separata hållplatser för buss- respektive tågtrafiken.
Önskvärd åtgärd: Funktionsanpassning av befintligt hållplatsläge kompletteras med säker
parkering av cykel och bil. Perrongen förses med tak.
Investeringskostnad: I storleksordningen 5 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.

Västervik station
Hållplatsnummer: 95084
Koordinater: 6403728 1549894; 6403726 1549850; 6403712 1549865; 6403699 1549904;
6403688 1549928
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Järnvägsstation med sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss.
Önskvärd åtgärd: Komplettering med möjlighet till säker parkering av cykel och bil.
Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 3 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Västerviks kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.
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Stråket Oskarshamn – Berga – Hultsfred – Eksjö – Nässjö (Bockabanan)

Oskarshamns station
Hållplatsnummer: 61009
Koordinater: 6348701 1539347; 6348728 1539351
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B)
Nuvarande status: Järnvägsstation.
Önskvärd åtgärd: Bytespunkt mellan tåg-, buss- och färjetrafik, goda möjligheter till säker
parkering av cykel och bil.
Investeringskostnad: Cirka 45 miljoner kronor totalt för ombyggnad av järnvägsstation och ny
bytespunkt vid nuvarande resecentrum.
Huvudansvarig: Oskarshamns kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Kommunen
bygger med början under 2016 om vid stationsområdet i syfte att förbättra kopplingen mellan
färjetrafiken till Gotland samt buss- och tågtrafiken.

Berga
/se Stråket Kalmar – Blomstermåla – Högsby – Hultsfred – Vimmerby – Kisa – Rimforsa – Linköping (Stångådalsbanan)/

Hultsfred
/Se Stråket Västervik – Vimmerby – Hultsfred – Målilla – Virserum - Åseda – Växjö (rv
23/34/37/40)/
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Stråket Oskarshamn – Högsby – Åseda – Växjö (rv 23/37/47)

Oskarshamn
Hållplatsnummer: 61008
Koordinater: 6348852 1538647; 6348849 1538637; 6348838 1538653; 6348837 1538642;
6348820 1538635; 6348816 1538634; 6348814 1538635; 6348807 1538636;
6348800 1538636; 6348793 1538637
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B)
Nuvarande status: Bussterminal med resecentrum finns.
Önskvärd åtgärd: Sammanhållen bytesfunktion för buss med koppling till tåg- och färjetrafiken samt bra möjligheter till säker parkering av cykel och bil.
Investeringskostnad: Cirka 45 miljoner kronor totalt för ombyggnad av järnvägsstation och ny
bytespunkt vid nuvarande resecentrum
Huvudansvarig: Oskarshamns kommun.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Kommunen
bygger om nuvarande resecentrum till en funktionell bytespunkt med början under 2016.

Glahytt (Bockara)
Hållplatsnummer: 67002
Koordinater: 6348144 1513905; 6348152 1513895
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter finns.
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2011.

Högsby
/Se Stråket Kalmar – Blomstermåla – Högsby – Hultsfred – Vimmerby – Kisa – Rimforsa – Linköping (Stångådalsbanan)/

Fagerhult
Hållplatsnummer: 59017
Koordinater: 6334813 1491123; 6334785 1491240
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Enkel hållplats finns.
Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med väderskydd i anslutning till väg 37 med
säkra parkeringsplatser för bil och cykel.
Investeringskostnad: I storleksordningen 2 miljoner kronor.
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Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Ingår dock i
regeringsuppdraget Landsbygdssatsning 2016-2019.

Åseda
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Bytespunkt saknas.
Önskvärd åtgärd: Funktionell bytespunkt med väderskydd i anslutning till väg 23/37 med
säkra parkeringsplatser för bil och cykel
Investeringskostnad: I storleksordningen 2 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket och Uppvidinge kommun?
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.
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Stråket Oskarshamn – Målilla – Vetlanda (rv 34/37/47)

Oskarshamn, Århult och Glahytt
/Se Stråket Oskarshamn – Högsby – Åseda – Växjö (rv 23/37/47)/

Mörlunda
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Bytespunkt saknas.
Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med planskilda förbindelse och väderskydd i
anslutning till väg 34/47 med säkra parkeringsplatser för bil och cykel.
Investeringskostnad: I storleksordningen 3-5 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2010-2021. Behov och
lämplig placering behöver utredas mer i detalj.

Målilla
Hållplatsnummer: 72030
Koordinater: 6362424 1500005; 6362432 1500003; 6362441 1500000
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B)
Nuvarande status: Bytespunkt med väderskydd i anslutning till korsningspunkten mellan
vägarna 23, 34 och 47, säkra parkeringsplatser för bil och cykel, möjlighet till av-/påstigning
till annan kollektivtrafik samt gång- och cykelväg (GC-väg) till Målilla samhälle.
Önskvärd åtgärd: Investeringskostnad: Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2013.

Järnforsen
Hållplatsnummer: 75017
Koordinater: 6365478 1488975; 6365484 1489003
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Nuvarande status: Enkel hållplats finns.
Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med väderskydd i anslutning till väg 47 med
säkra parkeringsplatser för cykel.
Investeringskostnad: I storleksordningen 1 miljon kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2010-2021. Lämplig placering behöver utredas mer i detalj.
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Stråket Västervik – Vimmerby – Hultsfred – Målilla – Virserum - Åseda – Växjö (rv
23/34/37/40)

Västervik, Ankarsrum, Frödinge och Vimmerby
/Se Stråket Eksjö - Vimmerby – Västervik (rv 40)/

Storebro
Hållplatsnummer: Koordinater: Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Status: Ålderstigen, ej funktionell hållplats finns.
Åtgärd: Ny hållplats med väderskydd placeras i anslutning till någon av de planskildheter som
finns utmed riksväg 23/34, säker parkeringsplats för cykel samt gång- och cykelväg (GC-väg)
till tätorten Storebro samt mindre förbättring av riksväg 23/34 i anslutning till bytespunkten.
Investeringskostnad: I storleksordningen 5 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns med i fastställda transportplaner 2014-2025.

Hultsfred
Hållplatsnummer: 73004
Koordinater: 6373637 1502142; 6373588 1502160; 6373465 1502397; 6373488 1502390;
6373473 1502483; 6373441 1502498; 6373424 1502512; 6373468 1502405;
6373489 1502398
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B).
Nuvarande status: Bussterminal med resecentrum.
Önskvärd åtgärd: Funktionsanpassning av hållplatslägen samt förbättring av bussarnas framkomlighet genom Hultsfreds samhälle i syfte att minska restiden mellan väg 23/34 och bytespunkten.
Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 3 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Hultsfreds kommun.
Planeringsläge: Åtgärder på det kommunala gatunätet måste studeras mer i detalj.

Målilla
/Se Stråket Oskarshamn – Målilla – Vetlanda (rv 34/37/47)/

Virserum
Hållplatsnummer: 74005
Koordinater: 6354793 1486588; 6354786 1486605
Framtida funktion: Hållplats (typ A).
Status: Enklare hållplatser finns.
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Åtgärd: Ny hållplats med väderskydd placeras centralt för samhället i anslutning till väg 23,
säkra parkeringsplatser för cykel och bil.
Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 3 miljoner kronor.
Huvudansvarig: Trafikverket.
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Lämplig lokalisering bör utredas i samråd med kommunen och samordnas med att en ny genom/förbifart byggs på väg 23 Virserum.
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Bilaga

Kalmar Länstrafiks prioritering av bytespunkterna utmed de starka kollektivtrafikstråken i regionen

Bytespunkterna i prioritetsgrupp 1 är samtliga så angelägna för att få en bra kollektivtrafik att
de bör komma till stånd under de allra närmaste åren. De åtta första punkterna är de som ligger allra först i prioriteringsordning.
För bytespunkterna i prioritetsgrupp 2 och 3 är byggnation önskvärd under perioderna 20202022 respektive 2023-2025. Objekten i dessa båda grupper är enbart angivna i bokstavsordning.
Prioritetsgrupp 1 (anläggs 2016-2019)
Algutsrum
Fårbo (komplettering)
Färjestaden (komplettering)
Mönsterås
Påskallavik (komplettering)
Rockneby (komplettering)
Storebro
Ålem (komplettering)
Emmaboda station
Hossmo
Högsby
Kalmar central
Mörbylånga
Prioritetsgrupp 2 (anläggs 2020-2022)
Berga
Bergkvara
Blankaholm/Mörtfors/Misterhult
Borgholm
Gamleby station
Gunnebo/Verkebäck
Hultsfred
Kalmar norra/Lindsdal
Rälla
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Vimmerby
Västervik
Överum
Prioritetsgrupp 3 (anläggs 2023- 2025)
Fagerhult
Gamleby
Gladhammar
Glömminge
Järnforsen
Mörlunda
Oskarshamn västra
Virserum
Västervik västra
Ölands Skogsby
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Remissyttrande – Kollektivtrafikstrategi 2050,
Samhällsstödd trafik för funktionella regioner 17RK462
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04

§ 124. Remissyttrande – Kollektivtrafikstrategi 2050, Samhällsstödd trafik för
funktionella regioner 17RK462

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Landstinget i Kalmar län.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Landstinget i Kalmar län beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på att förslag till Kollektivtrafikstrategi 2050 tar ett
samlat grepp på frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafikutveckling och hur dessa
samspelar. Att programmet är framåtsyftande och gränsöverskridande till sin karaktär är
positivt och underlättar framtida samarbeten mellan våra regioner i dessa frågor. Region
Kronoberg har dock inte, lika tydligt som Kalmar, ännu tagit ställning till hur
trafikutbud etc. ska se ut i olika stråk på lång sikt och vilka eventuella konsekvenser ett
förändrat trafikutbud får. Förhoppningen är att detta tydligare kommer beskrivas i
Kronobergs framtida trafikförsörjningsprogram.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Landstinget i Kalmar län.
Föredragande
Daniel Malmqvist, samordnare samhällsbyggnad
Per Hansson, infrastrukturplanerare
Expedieras till
Regionstyrelsen, april 2017


Beslutsunderlag
Kollektivtrafikstrategi 2050 - Samhällsstödd trafik för funktionella regioner, remissutgåva

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-04
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK462
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2017-03-21

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Kollektivtrafikstrategi 2050,
Samhällsstödd trafik för funktionella regioner, dnr.
140072

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Landstinget i Kalmar län

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Landstinget i Kalmar län beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på att förslag till Kollektivtrafikstrategi 2050 tar ett
samlat grepp på frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafikutveckling och hur
dessa samspelar. Programmet är framåtsyftande och gränsöverskridande till sin
karaktär, vilket är positivt samt underlättar för framtida samarbeten mellan våra
regioner i dessa frågor. Region Kronoberg har dock ännu inte lika tydligt som
Kalmar tagit ställning till hur trafikutbud etc. ska se ut i olika stråk på lång sikt och
vilka eventuella konsekvenser ett förändrat trafikutbud får. Detta kommer tydligare
beskrivas i Kronobergs framtida trafikförsörjningsprogram.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Kollektivtrafikstrategi 2050 – Samhällsstödd trafik för funktionella
regioner
Remissyttrande över Kollektivtrafikstrategi 2050- Samhällsstödd trafik
för funktionella regioner.
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK462
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2017-03-20

Landstinget i Kalmar län
landstinget@ltkalmar.se

Remissyttrande – Kollektivtrafikstrategi 2050,
Samhällsstödd trafik för funktionella regioner

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Landstinget i Kalmar län beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på att förslag till Kollektivtrafikstrategi 2050 tar ett
samlat grepp på frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafikutveckling och hur
dessa samspelar. Programmet är framåtsyftande och gränsöverskridande till sin
karaktär, vilket är positivt samt underlättar för framtida samarbeten mellan våra
regioner i dessa frågor. Region Kronoberg har dock ännu inte lika tydligt som
Kalmar tagit ställning till hur trafikutbud etc. ska se ut i olika stråk på lång sikt och
vilka eventuella konsekvenser ett förändrat trafikutbud får. Detta kommer tydligare
beskrivas i Kronobergs framtida trafikförsörjningsprogram.
Synpunkter
Kollektivtrafikstrategin samspelar med Trafikförsörjningsprogrammet, där
trafikförsörjningsprogrammet, med horisont 2025, är tänkt som en handlingsplan
till strategin. På så vis ges möjlighet att ha parallella planeringsprocesser igång
samtidigt både kort och lång sikt, vilket i dessa sammanhang är en klar fördel.
Remissförslaget knyter också på ett tydligt vis samman de olika
planeringsprocesser som pågår i Kalmar län och pekar på den viktiga
samplaneringen mellan infrastrukturutveckling och kollektivtrafikens utveckling.
Liksom i förslag till Trafikförsörjningsprogram för Kalmar 2025 (ärende
17RK461) görs kopplingar till den systemanalys som togs fram i sydsvensk
Regionsamverkan samt den studie som OECD gjorde över sydöstra Sverige 2012.
Med detta, samt övriga planeringsdokument, som utgångspunkt görs en
beskrivning av Kalmar läns utmaningar och styrkor på ett förtjänstfullt sätt.
Brister i infrastrukturen med långa restider som följd lyfts fram som den stora
bristen.
Sträckan Kalmar – Växjö (Alvesta) lyfts upp som den viktigaste och starkaste
sträckan för interregionala resor. Här föreslås dubbelspår på Kust-till-kust- banan
samt halvtimmestrafik.
När det gäller trafikutbudet mellan Växjö - Kalmar kommer Region Kronoberg
under våren 2017 genomföra en utredning kring kollektivtrafikens framtida
utveckling i detta stråk. Utredningen kommer både belysa och analysera
trafikutbudet och framtida behov mellan Växjö- Kalmar och Karlskrona men
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK462
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2017-03-20

också utvecklingen inom Kronobergs län. Utredningen kommer bidra till
Kronobergs framtida syn på utvecklingsmöjligheterna på Kust-till-Kustbanan. Att
dubbelspår behövs på denna sträcka är dock även Region Kronobergs
uppfattning.
Region Kronoberg har i Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2025 som mål
att resmöjligheterna till våra grannregioners residensstäder ska bli fler och restiden
på sikt minska. Här delar vi således Kalmar läns övergripande inriktning.
Mycket av resonemanget i förslag till kollektivtrafikstrategi bygger på att
Höghastighetsbanan ges en östlig sträckning genom Småland, med stopp i Växjö.
Region Kronoberg har inte tagit ställning till vilken dragning av
höghastighetsbanan som skulle ge bäst nytta för Kronoberg. Därför väljer Region
Kronoberg att inte lämna ytterligare synpunkter på Kalmar läns hållning i denna
fråga.
Sammantaget ser Region Kronoberg fram emot att tillsammans med Landstinget i
Kalmar län utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken i syfte att
resmöjligheterna mellan våra län ska utvecklas.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Förord
Landstinget i Kalmar län har i rollen som länets regionala kollektivtrafikmyndighet och
huvudman för Kalmar Länstrafik ett övergripande ansvar för kollektivtrafikens utveckling i
länet. Kollektivtrafiken och andra hållbara färdmedel utgör nyckelfaktorer i strävandet att
skapa en hållbar region och attraktiva städer.
I Kalmar län pågår under 2016 och 2017 flera regionala planeringsprocesser parallellt.
Regionförbundet i Kalmar län driver arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för
länet. Där ingår bl.a. ett ansvarar för att samordna insatser för att utveckla länets samtliga
kommunikationsslag. Det ligger också i Regionförbundets uppdrag att regelbundet (vart fjärde
år) uppdatera den regionala transportplanen, arbete pågår med att ta fram en regional
transportplan för 2018-2029. I den regionala transportplanen redovisar länet vilka
infrastruktursatsningar som bör prioriteras och genomföras för att stödja bland annat
kollektivtrafiken.
Landstinget i Kalmar län ser emellertid behovet av en ännu långsiktigare planering av
kollektivtrafiken som kan ligga till grund för inriktningsbeslut och prioriteringar.
Landstingsstyrelsen har därför gett den regionala kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att
presentera en Strategiplan 2050 för kollektivtrafiken. Strategiplanen består dels av en
kollektivtrafikstrategi för 2050 dels av ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
Kollektivtrafikstrategin bör ta sin utgångspunkt i de slutsatser och rekommendationer som
gavs i OECD:s utvärdering av Småland – Blekingeregionen 20121, positionspapperet ”Ett
enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” från 20162 och de restidmål för regionen som togs
fram i Systemanalysen för Sydsveriges Infrastruktur 20153 Den bör också utgå från att en
höghastighetsbana för tåg byggs genom södra Sverige4, 5.
Trafikförsörjningsprogrammet är reglerat i kollektivtrafiklagen 2 kap, 8§6.
Kollektivtrafikstrategin för 2050 är ett strategiskt dokument utan legal koppling och kan
revideras vid behov.

XX XX
YY YY
Landstinget i Kalmar län
1

OECD (2012), OECD Territorial Reviews: Småland – Blekinge, Sweden, OECD Publishing. ISBN 978-92-6416951-7 (PDF).
2
Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region
Blekinge, Landstinget Blekinge, Region Halland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (2016). Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur & transport.
3
Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län (2015). Systemanalys
för Sydsveriges Infrastruktur – Geografisk utvidgning av kartmaterial. Ramböll 2015-12-03.
4
Lägesrapport i Sverigeförhandlingen – Aktuellt om höghastighetsjärnvägen (2016-07http://media.sverigeforhandlingen.se/2016/07/Lagesrapport-fran-Sverigeforhandlingen-2016-07-01-final-4-tillwebben-3-juli.pdf
5
Växjö kommun, Älmhult kommun, Kalmar kommun, Karlskrona kommun. Slutrapport – bakgrund, argument
och nyttoanalys för sträckning av höghastighetsbanan genom sydöstra Sverige. http://hoghastighetsbanan.se/wpcontent/uploads/2015/10/SLUTRAPPORT-1.pdf
6
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

3
329

Inledning
I en utvärdering av Småland – Blekingeregionen 2012 som utfördes av Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)1 konstaterades att befintlig väg- och
järnvägsinfrastruktur inom Småland – Blekingeregionen har en sämre koppling till den
europeiska marknaden än andra delar av södra och centrala Sverige. Förbättrade transporter
lyfts fram som en viktig åtgärd för att stärka den regionala utvecklingen och som en möjlig
förklaring till den relativt begränsade pendlingen i regionen. För att stärka och utveckla
regionen, och stå starkare mot den nationella nivån, menar OECD att planeringen av bland
annat infrastruktur och transporter bör stärkas mellan de inblandade länen.
I en Systemanalys för Sydsveriges Infrastruktur som togs fram i samverkan mellan Region
Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Jönköping, Region Halland och
Regionförbundet i Kalmar län 20153 redovisades restidsmål för regionen, se figur 1 nedan.

Figur 1. Förslag till restidsmål. (Källa: Systemanalys för Sydsveriges Infrastruktur,
2015).

Kollektivtrafikstrategin för 2050 grundar sig på de redovisade restidsmålen från Kalmar till de
tre storstadsområdena/internationella flygplatser och närliggande länscentra och har
kompletterats med restidsmål för Oskarshamn och Västervik. En luftförbindelse mellan
Kalmar och Stockholm har också lagts till. Kollektivtrafikstrategin går sedan ett steg längre
och belyser hur kommunikationerna mellan de ovanstående orterna skulle kunna utvecklas.
Sist redovisas hur hela länet eller de funktionella regionerna i länets norra respektive södra del
kan dra nytta av ett antal prioriterade förslag.
Kollektivtrafikstrategin tillsammans med trafikförsörjningsprogrammet utgör en Strategiplan
för 2050. Trafikförsörjningsprogrammet kan betraktas som en handlingsplan i förhållande till
den kollektivtrafikstrategin och revideras vart fjärde år.
Kollektivtrafikstrategin och trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram i nära samverkan
med den regionala transportplanen. De tre planerna står i överensstämmelse med den
regionala utvecklingsstrategin, RUS. I figur 2 visas hur den regionala utvecklingsstrategin och
4
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andra planer för infrastruktur och kollektivtrafik länkar till varandra. Under arbetets gång har
också en fortlöpande dialog hållits med trafikråd, kommuner, trafikstyrelsen och
landstingsstyrelsen genom möten och seminarier. Länsöverskridande kontakter har också
tagits.

Figur 2. Figuren beskriver kopplingen mellan plan er inom kollektivtrafik och
infrastruktur i Kalmar län.

Kollektivtrafikstrategin för 2050 tjänar flera syften. Dels skapas en samsyn kring
kollektivtrafikens framtida utveckling inom Kalmar län. Dels fungerar strategin som underlag
vid framtagandet av andra planer regionalt och nationellt och i dialogen med angränsande län
kring länsöverskridande trafik och/eller vid bildning av en eventuell storregion.

Kollektivtrafikens roll
Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål om
tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa.
Funktionsmålet säger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet
samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet säger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.
Transportsystemet, där kollektivtrafiken är en väsentlig del, förväntas således fylla många
funktioner, eller roller, i samhället. I propositionen för de transportpolitiska målen7 beskrivs
ett effektivt transportsystem som ”en förutsättning för att nå generella samhällsmål som
regional tillväxt och hållbar utveckling” I regeringens proposition om infrastruktur för
7

Regeringens proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter.
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framtiden8 beskrivs transportsystemet som en del av samhällsstrukturen som lägger grunden
för tillgängligheten till bl.a. jobb och bostäder. Kopplingar görs vidare till såväl klimatmål
som krisberedskap och totalförsvar.
Landets tågbanor har i det sammanhanget en särställning eftersom resor med tåg kan göras 23 gånger så snabbt som resor på väg. Tågbanorna utgör därmed en slags grundstruktur för det
kollektiva resandet. Tågbanornas läge och kvalitet har därför stor betydelse för det upplevda
avståndet mellan olika platser liksom orters utveckling och tillväxtmöjligheter.
I en forskningsrapport från KTH9 beskrivs kollektivtrafiken som strukturbildande. I
Trafikverkets planeringshandbok, Kol-Trast 10, ses kollektivtrafiken som ett instrument för en
attraktiv stad och för en regional utveckling, för att skapa en ökad livskvalité och för att nå ett
långsiktigt hållbart transportsystem. Vanliga områden inom vilka kollektivtrafiken förväntas
fylla en funktion är11: tillväxt och utveckling, rörlighet, miljö- och uthållighet, tillgänglighet
och övrigt, t.ex. ökad jämställdhet/jämlikhet.
I Kalmar län finns bl.a. följande roller för kollektivtrafiken upptagna i ett antal nu gällande
regionala planerings- och styrdokument12 13 14
Tillväxt
Rörlighet
Miljö och uthållighet
Tillgänglighet
Övrigt

-

Regional utveckling – näringsliv och bebyggelse
Kontakt med omvärlden, internationalisering
Färre arbetsmarknadsregioner
Ökad arbetspendling
Fossilbränslefri region 2030
En kollektivtrafik för alla
Turism/besökare
Ökad attraktionskraft
Jämställdhet
Bättre hälsa

Kalmar läns förutsättningar
Brister i infrastruktur och långa restider
Kalmar läns infrastruktur påverkas av olika planer och processer på nationell nivå. I den
nationella transportplanen för år 2014-202515, liksom i inriktningsunderlaget för
transportinfrastrukturplaneringen perioden 2018-202916, och senare
infrastrukturpropositionen17 redovisar samhället sina prioriteringar för infrastrukturens
8

Regeringens proposition 2016/17:21. Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling.
9
Bjerkemo, S.-A. (2011). Nya vägar för kollektivtrafiken - En kunskapsöversikt. Kungliga Tekniska Högskolan,
Forskningsprogrammet Stadsregioner och utvecklingskraft (STOUT), Institutionen för Samhällsplanering och
Miljö, Stockholm.
10
Trafikverket & Sveriges kommuner och landsting (2012). Kol-Trast: Planeringshandbok för en attraktiv och
effektiv kollektivtrafik. LTAB, Linköping.
11
Stjernborg V. & Mattisson. O. (2016). Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället – en dokumentstudie av
övergripande kommunala och regionala styrdokument. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik,
WP2016:13.
12
Regionförbundet i Kalmar län (2012) Regional utvecklingsstrategi 2012-2020.
13
Regionförbundet i Kalmar län (2014) Regional transportplan för Kalmar län 2014-2025.
14
Landstinget i Kalmar län (2013) Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013-2021
15
Trafikverket (2014). Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Fastställd av regeringen 140403.
16
Trafikverket (2015). Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen 2018-2029.
17
Regeringens proposition 2016/17:21. Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling.
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utveckling och förvaltning i landet. En ny regional indelning av landet liksom byggandet av
höghastighetsjärnvägar är andra förslag som påverkar länet, om de genomförs.
Två regionala systemanalyser av transportinfrastrukturen i östra Götalandsregionen18 och för
Sydsverige19 har tagits fram 2008 respektive 2015. Svensk kollektivtrafik har också gjort en
fallstudie rörande funktionella storregioner i Småland – Östergötlandsregionen 201520.
OECD:s utvärdering av Småland-Blekingeregionen gjordes 20121, samma år som en
utredning kring Kalmar – Öland Airports (tidigare Kalmar flygplats) utveckling
presenterades21.
Gemensamt för de regionala utredningarna är att de pekar på bristande internationell, nationell
och interregional tillgänglighet från Kalmar län vilket hänger samman med brister i
infrastrukturen. I figur 3 redovisas restider med kollektivtrafik mellan olika målpunkter i
Sydsverige.

Figur 3. Restider med kollektivtrafik (tåg och buss) i några av de viktigaste
reserelationerna för Sydsverige. (Källa: Systemanalys för Sydsverige , 2015).

I bilaga 1 görs en kort sammanfattning av de ovanstående dokumenten/processerna, utifrån
vad som bedöms ha relevans för en kollektivtrafikstrategi i Kalmar län.

Regionala tågbanor
De regionala tågbanorna bildar tillsammans med övriga tågbanor i landet en viktig
grundstruktur för kollektivtrafiken i Kalmar län. Tågtrafiken från Kalmar och västerut mot
Växjö/Alvesta med koppling till Södra Stambanan och Karlskrona har under det senaste
decenniet utvecklats med fler tågavgångar, mötesspår och stationer. Stråket Kalmar – Växjö
har idag länets snabbaste tågresor med en medelrestidhastighet på drygt 90 km/h. Detta stråk
utgör en reell konkurrent till bilen och har också det högsta antalet resande, se figur 4.
18

Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra
Småland och Regionförbundet Östsam (2008). Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Östra
Götaland. Slutredovisning 30 september 2008.
19
Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län (2015). Systemanalys
för Sydsverige. Ramböll 2015-06-18.
20
WSP 160701, Kollektivtrafik för funktionella storregioner – fallstudie för Smålands – Östergötlandsregionen.
Ett uppdrag beställt av Svensk kollektivtrafik AB.
21
WSP 2011. Framtidsstudie. Kalmar flygplats betydelse för utvecklingen i regionen. Rapport, 2011-09-30.
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Fördelning tågresande 2015/2016

Stråket Kalmar - Växjö
Stråket Kalmar - Linköping
Stråket Västervik - Linköping
Stråket Emmaboda - Karlskrona

Figur 4. Under 2015/2016 gjordes omkring 2 miljoner tågresor i den regionala
kollektivtrafiken inom Kalmar län. Mer än hälften av resorna gjordes på Kust till
kustbanan (Kalmar – Nybro – Emmaboda – Växjö)

Tidigare erfarenheter av förbättrade restider i starka stråk visar att antalet resor ökar kraftigt.
En upprustning av tågbanorna på stråken Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping, där
medelrestidhastigheten idag ligger runt 60 km/h skulle kraftigt bidra till att minska det
upplevda avståndet till viktiga tillväxtregioner både i Linköping/Norrköping och till
Stockholmsområdet. Snabbare resor skulle också gynna sjukvårdssamarbetet med Region
Östergötland, kontakterna med Linköpings Universitet och norra Kalmar läns koppling till
den funktionella regionen Linköping/Norrköping.
En västlig dragning av höghastighetsjärnvägar genom Södra Sverige förstärker behovet av att
utveckla de regionala tågbanorna i stråken Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping för
att Sydöstra Sverige restidsmässigt inte ska förflyttas längre bort.

Befolkningsstruktur
År 2050 kommer Sverige enligt Statistiska Centralbyråns prognoser att ha över 12 miljoner
invånare. Folkökningen har tidigare inte fördelat sig jämnt över landet och den väntas inte
göra det i framtiden heller. Även befolkningens åldersstruktur kommer sannolikt att utvecklas
olika mellan olika typer av kommuner. Diagrammet i figur 5 visar hur det har sett ut och hur
det förväntas bli framöver i kommuntyperna storstad, större stad, förort och glesbygd.
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Figur 5. Befolkningsutveckling. Faktisk utveckling 1973 –2013 och förväntad utveckling
2014–2053 för olika kommuntyper, Index år 2013=100 (Källa: SCB 160719).

Delar av Kalmar län tillhör en del av Sverige som bedöms ha en negativ befolkningstillväxt i
flera funktionella regioner fram till år 204022, vilket illustreras i figur 6 nedan.
Det är länets norra del tillsammans med Smålands inland som uppvisar den svagaste
befolkningsutvecklingen. Samtidigt bör noteras att detta område omfamnas av funktionella
regioner med en starkare befolkningsutveckling som drivs av tillväxtmotorerna Linköping,
Jönköping, Växjö och Kalmar.

Figur 6. Genomsnittlig årlig befolkningstillväxt i funktionell a analysregioner 1990-2013
och framskrivning för 2013-2040.

22

SOU 2015:101. Demografins regionala utmaningar. Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2015.
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Tillväxtmotorer och regionala kärnor i Kalmar län

Tillväxtmotorer och regionala kärnor23 pekas återkommande ut som viktiga draglok för en
region. Universitetsorter och länscentras har ofta ökat sina befolkningstal, medan flertalet
övriga kommuner gjort stora förluster i befolkningstal under de senaste decennierna. Denna
bild bekräftas i Kalmar län där Kalmar utgör tillväxtmotor och är den enda kommunen i länet
som ökat sin befolkning under de senaste 25 åren (+17%), om man bortser från fjolårets
migration som ökade befolkningen både i Kalmar läns kommuner och i riket som helhet med
ungefär en procent24.
Förutom tillväxtmotorn Kalmar (65 000 inv.) finns i länet Oskarshamn (26 000 inv.) och
Västervik (36 000 inv.) som de viktigaste regionala kärnorna tätt följda av Nybro med
närmare 20 000 invånare.
Om fler människor i framtiden bor i tillväxtmotorer och de regionala kärnorna lär också
huvuddelen av transporterna ske mellan sådana områden, vilket ökar förutsättningarna för ett
kollektivt resande. Behovet av matartrafik från förorter till centrum kan också komma att öka
då bilarna i högre utsträckning motas bort från centrumkärnor.

Två funktionella regioner
En målsättning i den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län är att minska antalet
arbetsmarknadsregioner i länet till att på sikt bli två12, 25, se figur 7. En målsättning i den
regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län är att minska antalet funktionella regioner i
länet från dagens fyra till att på sikt bli två. En nordlig region som innefattar Västerviks,
Vimmerbys och Hultsfreds kommuner som har god kontakt mot Linköping och Norrköping.
Och en sydlig, med bland annat Kalmar, Oskarshamn och Nybro, som har god kontakt mot
Växjö och Karlskrona. En förutsättning för en sådan utveckling är god kollektivtrafik som
ökar möjligheterna till pendling mellan kommunerna.

23

Regional kärna = Ort med minst 14 000 invånare
Tillväxtmotor = Regional kärna som har en starkare befolknings- och sysselsättningstillväxt än genomsnittet för
länet, vilket ger spridningseffekter och skapar tillväxt för omlandet.
(Källa: Ramböll. Systemanalys för Sydsverige. 2015-06-18)
24
http://www.regionfakta.com/Kalmar-lan/Befolkning-och-hushall/Befolkning/Folkmangd-31-december-alder/
25
Trivector 2006. Regionförstoring med kollektivtrafik i Kalmar län – färre arbetsmarknadsregioner, bättre
regional utveckling. Rapport 2006:91 (Uppdrag från Regionförbundet i Kalmar län).
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Figur 7. En fortsatt regionförstoring innebär att öst ra Götalands utvecklingsområden
vidgas och antalet arbetsmarknadsregioner m inskar. (Källa: Regional systemanalys för
transportinfrastrukturen i Östra Götaland, 2008)

Resor med kollektivtrafik

Den regionala kollektivtrafiken ska enligt lagstiftningen26 huvudsakligen tillgodose
resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och inkluderar trafik som
sträcker sig över flera län om den betjänar ovanstående syften. Begreppet ”vardagsresande”
avser resor som är en naturlig del av människors regelbundna dagliga aktivitetsmönster med
arbete, studier, omsorg, service och fritidsaktiviteter. Sådant resande kan förekomma under
veckans alla dagar27.
Under år 2015/2016 registrerades 8 miljoner kollektivtrafikresor med buss och 2 miljoner
tågresor i länstrafikens biljettsystem. Dessutom genomfördes 185 000 flygresor mellan
Kalmar och Stockholm.
Sett till antalet bussresor så dominerar stadstrafiken i Kalmar. Sedan mitten av 2000-talet har
också antalet resande i starka stråk (tät trafik med få stopp) ökat kraftigt, t.ex. mellan Kalmar
– Oskarshamn och Västervik – Vimmerby – Hultsfred.
I den regionala transportplanen för Kalmar län12 beskrivs nio funktionella transportstråk i
länet. Åtta av dessa avser vägar och tågbanor i länet. Det nionde är ett internationellt stråk
som utgörs av länets flygplats och hamnar och förbindelserna dit. För kollektivtrafiken är
E22:an allra viktigast. Andra viktiga vägar för kollektivtrafiken är väg 40 (Västervik –
Jönköping), 23 (Vimmerby – Fagerhult (Virserum/Åseda)), 37 (Oskarshamn – Växjö), 136
(Byxelkrok– Grönhögen) och 943 (Färjestaden – Mörbylånga).
I Trafikförsörjningsprogrammet för Kalmar län 2025 beskrivs dagens resande och
resandeutvecklingen utförligare.

Vision och mål
Vision 2050
Den långsiktig vision för den regionala kollektivtrafiken lyder:

Nära till Sveriges Solsida - År 2050 har Kalmar län nått uppställda restidsmål och kollektiva
transporter utgör förstahandsalternativet för vardagsresandet bland länets invånare.
Restidsmål har ställts upp för de tre storstadsområdena/internationella flygplatser och till
närliggande läns tillväxtmotorer. Resmöjligheterna bör dessutom bli tätare och i högre grad
utgöras av direktresor.
Möjligheten att utnyttja kollektivtrafiken som strukturbildare i samhällsplaneringen liksom
värdet av att tillvarata innovativa framtidslösningar för att nå visionen belyses också.

26
27

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
Regeringens proposition 2009/10:200. Ny kollektivtrafiklag.
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RESTIDSMÅL
Restidsmålen för 2050, mellan Kalmar och de tre storstadsområdena samt närliggande län,
står i överensstämmelse med de mål som redovisades i den Sydsvenska Systemanalysen18. Ett
tillägg av en luftförbindelse mellan Kalmar och Stockholm (centrum – centrum) har gjorts.
Restidsmålen från Oskarshamn och Västervik har tagits fram med stöd av målen för Kalmar.
Restidsmålen för år 2025 är desamma som i trafikförsörjningsprogrammet.
De tänkbara utvecklingsvägar av kommunikationerna som beskrivs i exemplen nedan
förväntas tillkomma under perioden 2025 – 2050 och fungera tillsammans med en utbyggd
Höghastighetsbana med en västlig eller östlig dragning. Under denna tidsperiod kan också
helt nya typer av infrastruktur och kommunikationer hinna
introduceras. Exemplen nedan beaktar inte de möjligheterna.
Observera att de bedömda restiderna nedan under avsnitten ” Några tänkbara
utvecklingsvägar” och de slutsatser som följer av dessa, är teoretiska nettorestider. De restider
som använts för att jämföra olika alternativa resvägar är hämtade ur olika rapporter/källor,
eller är skattade med ledning av dessa, och redovisas i bilaga 2. Omstigningstider, tågupplägg
och andra viktiga informationer saknas för de framtida transportalternativ som beskrivs. De
hypotetiska restiderna kan dock vara till ledning i jämförelser och prioriteringar mellan olika
resvägar.

Restidsmål 1. Stockholmsregionen
MÅL 2050
Snabba och täta transporter till Stockholmsregionen/internationellt flyg
från Kalmar läns tillväxtmotor och regionala kärnor utan, eller med
maximalt ett byte.

2050

Kollektivtrafiken inkluderar flyg, tåg och buss. Nya transportslag kan
tillkomma.
RESTIDSMÅL
Kalmar – Stockholm 2 h/3 h (luft/landförbindelse)
Oskarshamn – Stockholm 3 h
Västervik – Stockholm 2:15 h

2025

RESTIDSMÅL
Kalmar – Stockholm 3 h (landförbindelse)
Oskarshamn – Stockholm 3:30 h
Västervik – Stockholm 2:30 h

NULÄGE

Alternativa scenario från Kalmar idag:
Flyg: 2h
Tåg via södra stambanan: 4:45 h
Tåg via Stångådalsbanan: 5 h
Direktbuss:5:45
Bil:4:30
Alternativa scenarion från Oskarshamn idag:
Buss/tåg Stångådalsbanan 4:45 h
Bil/flyg från Kalmar: 3 h
12
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Några tänkbara
utvecklingsvägar

Nåbarhet
restidsmål 2050
och 2025

Buss: 5:15 h
Bil:3:40 h
Alternativa scenarion från Västervik:
Tåg: 4:10 h
Buss: 4 h
Bil: 3 h
 Östersjöexpressen, ett regionalt superbusskoncept28, som binder
samman kuststäderna Karlskrona, Kalmar, Mönsterås
Oskarshamn och Västervik med
Norrköping/Höghastighetsbanan.
Bedömd restid Kalmar – Stockholm 4:40 h
Bedömd restid Oskarshamn – Stockholm 3:40 h
Bedömd restid Västervik – Stockholm 2:40 h
 Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, väst (Värnamo)
Bedömd restid Kalmar – Stockholm 4 h
 Upprustad Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, väst
(Värnamo) Bedömd restid Kalmar – Stockholm 3:20 h
 Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, öst (Växjö)
Bedömd restid Kalmar – Stockholm 3:10 h
 Upprustning Stångådalsbana/Höghast.banan
Bedömd restid Kalmar – Stockholm 3:10 h
Bedömd restid Oskarshamn/Berga – Stockholm 2:55 h
 Upprustning Tjustbanan/Höghastighetsbanan
Bedömd restid Västervik – Stockholm 2:10 h
 Flyg/Buss Oskarshamn-Kalmar
Bedömd restid Kalmar – Stockholm 2 h
Bedömd restid Oskarshamn – Stockholm 3:00 h
Kalmar – Stockholm
Restidsmålet 2050
- kan nås med flyg
- kan nästan nås med Kust till kustbanan med en östlig dragning
av Höghastighetsbanan via Växjö.
- kan nästan nås med en upprustning av Stångådalsbanan i
kombination med Höghastighetsbanan.
Restidsmålet 2025
- kan nås med flyg
- kan nästan nås med kust till kustbanan med en östlig dragning
av Höghastighetsbanan via Växjö.
- kan nästan nås med en upprustning av Stångådalsbanan i
kombination med Höghastighetsbanan.
Oskarshamn - Stockholm
Restidsmålet 2050
- kan nås med buss (Oskarshamn- Kalmar)/flyg
- kan nås med en upprustning av Stångådalsbanan i kombination
med Höghastighetsbanan.
Restidsmålet 2025
- kan nås med buss (Oskarshamn- Kalmar)/flyg

28

WSP 2016. Östersjöexpressen – ett tåg på gummihjul. Förutsättningar för införande av ett nytt busskoncept
längs Ostkuststråket. Rapport 2016:072.
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Slutsats

kan nås med Östersjöexpressen i kombination med
Höghastighetsbanan
- kan nås med en upprustning av Stångådalsbanan i kombination
med Höghastighetsbanan.
Västervik – Stockholm
Restidsmålet 2050
- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med
Höghastighetsbanan.
- kan nås med en upprustad Tjustbana i kombination med
Höghastighetsbanan.
Restidsmålet 2025
- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med
Höghastighetsbanan.
- kan nås med en upprustad Tjustbana i kombination med
Höghastighetsbanan.
- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med dagens
trafik på Södra stambanan.
För Kalmar utgör flyget det enda transportmedlet för att nå
restidsmålet 2h till Stockholm både på kort och lång sikt. Det
landbaserade restidsmålet på 3h kan nästan nås på lång sikt med Kust
till kustbanan i kombination med en östlig dragning av
höghastighetsbanan alternativt en upprustning av Stångådalsbanan i
kombination med Höghastighetsbanan (3:10 h). Restiden med
Höghastighetsbanan via Värnamo (västlig dragning) bedöms bli något
längre (3:20 h). Restiderna med tåg konkurrerar inte med flyget för
dagsresor.
Oskarshamn kan nå sitt långsiktiga restidsmål genom en upprustad
Stångådalsbana i kombination med höghastighetsbanan. Detta
alternativ eller Östersjöexpressen i kombination med
Höghastighetsbanan gör det möjligt att nå restidsmålet för 2025. Målet
kan redan idag nås med kombinationen buss/flyg.
Västerviks långsiktiga restidsmål kan nås med Östersjöexpressen
alternativt en upprustad Tjustbana i kombination med
Höghastighetsbanan. Restidsmålet för år 2025 kan dessutom nås med
Östersjöexpressen i kombination med dagens trafik på Södra
stambanan.

Restidsmål 2. Malmö/Köpenhamnsregionen
MÅL 2050
Snabba och täta transporter mot Malmö/Köpenhamnsregionen och
internationellt flyg från Kalmar läns tillväxtmotor och regionala kärnor
utan, eller med maximalt ett byte.

2050

Kollektivtrafiken inkluderar tåg och buss. Nya transportslag kan
tillkomma.
RESTIDSMÅL
Kalmar – Malmö 2 h
14
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Oskarshamn – Malmö 2:30 h
Västervik – Malmö 3 h

2025

RESTIDSMÅL
Kalmar – Malmö 2:30 h
Oskarshamn – Malmö 3:30 h
Västervik – Malmö 3:30 h

NULÄGE

Alternativa scenario från Kalmar idag:
Kust till kustbanan/Södra stambanan 3:10 h
Bil 3:20 h
Alternativa scenario från Oskarshamn idag
Buss/tåg 4:10 h
Bil 4 h
Alternativa scenario från Västervik idag
Buss/tåg (flera operatörer/byten) 4:30 – 5:30 h
Bil 4:55 h
 Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, västlig dragning
Bedömd restid Kalmar (Värnamo) – Malmö 3:00 h
 Upprustad Kust till kustbana/Höghastighetsbanan, västlig
dragning. Bedömd restid Kalmar (Värnamo) – Malmö 2:20 h
 Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, östlig dragning.
Bedömd restid Kalmar (Växjö) – Malmö 1:45 h.
 Buss/Upprustad Kust till kustbana/Höghastighetsbanan, västlig
dragning. Bedömd restid Oskarshamn – Malmö 3:20 h
 Buss/Upprustad Kust till kustbana/Höghastighetsbanan, östlig
dragning. Bedömd restid Oskarshamn – Malmö 2:45 h
 Buss alt. Tjustbanan/Höghastighetsbanan
Bedömd restid Västervik – Malmö 3:45 h
 Upprustad Tjustbana/Höghastighetsbana
Bedömd restid Västervik – Malmö 2:40 h
Kalmar – Malmö
Restidsmål 2050
- kan nås med Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, östlig
dragning.
Restidsmål 2025
- kan nås med Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, östlig
dragning.
- kan nås med en upprustad Kust till kustbana/
Höghastighetsbana, västlig dragning
Oskarshamn – Malmö
Restidsmål 2050
- kan inte nås med något alternativ.
Restidsmål 2025
- kan nås med buss/Upprustad Kust till
kustbana/Höghastighetsbanan, västlig dragning.

Några tänkbara
utvecklingsvägar

Nåbarhet
restidsmål 2050
och 2025
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Slutsats

kan nås med buss/Upprustad Kust till kustbana/
Höghastighetsbanan, östlig dragning.
Västervik – Malmö
Restidsmål 2050
- kan nås med en upprustad Tjustbana/Höghastighetsbana
Restidsmål 2025
- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med
Höghastighetsbanan.
- kan nås med en upprustad Tjustbana/Höghastighetsbana
Kalmars långsiktiga restidmål till Malmö kan endast nås med en östlig
dragning av Höghastighetsbanan. Restidmålet till år 2025 kan nås med
en kombination av en upprustad Kust till kustbana (via Värnamo)och
Höghastighetsbanan, västlig dragning. En upprustning av enbart Kust
till kustbanan till Alvesta och oförändrad standard på Södra Stambanan
leder inte till att restidsmålet för år 2025 kan nås.
Oskarshamn kan med givna förslag inte nå sitt långsiktiga restidsmål
till Malmö. Restidsmålet för år 2025 kan nås med buss i kombination
med en upprustad Kust till kustbana/Höghastighetsbana (västlig alt.
östlig dragning).
Från Västervik kan det långsiktiga såväl som det kortsiktiga
restidsmålet nås med antingen Östersjöexpressen eller en upprustning
av Tjustbanan i kombination med Höghastighetsbanan.

Restidsmål 3. Göteborgsregionen
MÅL 2050
Snabba och täta transporter till Göteborgsregionen/internationellt flyg
från Kalmar läns tillväxtmotor och regionala kärnor utan, eller med
maximalt ett byte.

2050

Kollektivtrafiken inkluderar tåg och buss. Nya transportslag kan
tillkomma.
RESTIDSMÅL
Kalmar – Göteborg 2:30 h
Oskarshamn – Göteborg 3 h
Västervik – Göteborg 3 h

2025

RESTIDSMÅL
Kalmar – Göteborg 3 h
Oskarshamn – Göteborg 4:30 h
Västervik – Göteborg 4 h

NULÄGE

Alternativa scenario från Kalmar idag:
Kust till kustbanan (direkttåg) 4 h
Tåg (tre operatörer) 5 h
Bil 4:35 h
Alternativa scenario från Oskarshamn idag
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Några tänkbara
utvecklingsvägar

Nåbarhet
restidsmål 2050
och 2025

Buss/tåg (direkttåg) 5:30 h
Buss/tåg (tre operatörer) 6:30 h
Bil 4:05 h
Alternativa scenario från Västervik idag
Buss/tåg (flera operatörer/byten) 6 h
Bil 4 h
 Kust till kustbanan (via Värnamo)/Höghastighetsbanan
Bedömd restid Kalmar – Göteborg 2:50 h
 Upprustad Kust till kustbana (via Värnamo)
/Höghastighetsbanan
Bedömd restid Kalmar – Göteborg 2:15 h
 Kust till kustbanan (via Växjö)/Höghastighetsbanan, östlig
dragning. Bedömd restid Kalmar – Göteborg 1:55 h
 Upprustad Bockabana/Höghastighetsbanan, väst/öst
Bedömd restid Oskarshamn – Göteborg 2:30 h
 Buss i kombination med Upprustad Kust till kustbana (via
Värnamo) /Höghastighetsbanan, västlig dragning.
Bedömd restid Oskarshamn – Göteborg 3:15 h
 Buss i kombination med Kust till kustbana (via Växjö)
/Höghastighetsbanan, östlig dragning.
Bedömd restid Oskarshamn – Göteborg 2:55 h
 Buss/Tjustbanan/Höghastighetsbanan, väst/öst
Bedömd restid Västervik – Göteborg 3:05 h
 Upptrustad Tjustbana/Höghastighetsbana, väst/öst
Bedömd restid Västervik – Göteborg 2:20 h
Kalmar – Göteborg
Restidsmål 2050
- kan nås med en upprustad Kust till kustbana i kombination med
Höghastighetsbanan, västlig eller östlig dragning.
Restidsmål 2025
- kan nås med Kust till kustbanan (med eller utan upprustning) i
kombination med Höghastighetsbanan, västlig eller östlig
dragning.
Oskarshamn – Göteborg
Restidsmål 2050
- kan nås med upprustad Bockabana/Höghastighetsbanan,
väst/öst
- kan nås med buss i kombination med Höghastighetsbanan,
östlig dragning.
Restidsmål 2025
- kan nås med buss (Oskarshamn – Kalmar) i kombination med
Kust till kustbana (med/utan upprustning)/Höghastighetsbana,
västlig eller östlig dragning.
- kan nås med upprustad Bockabana/Höghastighetsbanan, västlig
eller östlig dragning.
Västervik – Göteborg
Restidsmål 2050
- kan nås med upprustad Tjustbana/Höghastighetsbanan, västlig
eller östlig dragning.
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kan nästan nås med buss i kombination med
Höghastighetsbanan, västlig eller östlig dragning.
Restidsmål 2025
- kan nås med buss alternativt Tjustbanan/Höghastighetsbanan,
väst/öst.
- kan nås med buss i kombination med en upprustad Bockabana,
väst/öst.
Slutsats

Kalmars långsiktiga restidsmål till Göteborg kan nås med en
upprustad Kust till kustbana i kombination med Höghastighetsbanan,
västlig dragning, via Värnamo eller med en östlig dragning via Växjö.
Restidsmålet för år 2025 kan nås med eller utan en upprustning av Kust
till kustbanan i kombination med Höghastighetsbanan, västlig eller
östlig dragning.
Oskarshamn långsiktiga restidsmål till Göteborg kan nås med en
upprustad Bockabana i kombination med Höghastighetsbanan.
Restidsmålet för år 2025 kan nås med buss (Oskarshamn – Kalmar) i
kombination med en upprustad Kust till kustbana/Höghastighetsbana
(via Värnamo) alt. Kust till kustbana/Höghastighetsbana (via Växjö)
Västervik kan det långsiktiga restidsmålen nås med en upprustad
Tjustbana, och nästan med buss, i kombination med
Höghastighetsbanan. Restidsmålet för år 2025 kan nås med buss eller
Tjustbanan i kombination med Höghastighetsbanan, öst/väst. Det kan
också nås med buss i kombination med en upprustad Bockabana.

Restidsmål 4. Interregionala transporter
MÅL 2050
Mellan länets tillväxtmotorer och regionala kärnor, Kalmar,
Oskarshamn och Västervik, samt från dessa till närliggande läns
tillväxtmotorer: Karlskrona, Växjö, Jönköping, Linköping, och
Norrköping finns snabba och täta förbindelser med få/inga byten.

2050

Kollektivtrafiken inkluderar tåg och buss. Nya transportslag kan
tillkomma
RESTIDSMÅL
Ort/h:min
Kalmar
Oskarshamn
Västervik

2025

Karlskrona
1:00
1:50
3:00

Växjö

Jönköping
1:45
2:35
1:30

0:45
1:35
2:30

Linköping
2:00
1:45
1:00

Norrköping
2:15
2:00
1:15

Kalmar
0:50
1:50

Oskarshamn
0:30
0:55

Västervik
1:50
0:55
-

RESTIDMÅL
Ort/h:min

Karlskro
-na

Växj
ö

Jönköp
-ing

Kalmar

1:00

1:00

2:30
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Linköpin
g
2:30

Norrköpin
g
3:00

Kalma
r

Oskars
-hamn

Väster
-vik

-

0:50

2:00

Oskarsham
n
Västervik

2:00

2:00

3:30

2:30

2:15

0:50

-

-

3:00

3:00

3:00

1:30

1:15

2:00

-

-

NULÄGE
Kalmar
Oskarshamn
Västervik
(x)=antal byten

Nåbarhet
restidsmål 2050
och 2025

Slutsats

Karlskrona
Växjö
Jönköping
1:17 (0,1)
1:04
2:50 (2)
2:45 + (1,2)
2:30 +(1,2) 4:30 + (2-4)
4:10 + (1-3) 3:45 +(1-3) 3:45 + (2,3)
+=restiden kan vara både längre/kortare

Linköping
3:00 (0,1)
2:40+ (1)
1:45

Norrköping
3:22 (1)
3:30 + (2)
2:20 (1)

Restidsmålen för 2050 förutsätter:
- en utbyggd Östersjöexpress längs Smålandskusten
- en upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan
- en upprustning av Kust till kustbanan
- en upprustning av sträckan Emmaboda - Karlskrona
- en färdigställd höghastighetsbana (Stockholm – Malmö)
- hög vägstandard
Restidsmålen för år 2025 är hämtade ur Trafikförsörjningsprogrammet
för Kalmar län 2025.
För att nå restidsmålen för år 2050 krävs omfattande upprustningar av
de regionala järnvägarna i sydöstra Sverige i kombination med en
Höghastighetsbana med västlig eller östlig dragning och en hög
vägstandard.

MÅL HASTIGHETSSTANDARD
De uppställda restidmålen i ” några tänkbara utvecklingsvägar” ovan förutsätter en högre
standard i infrastruktur än vad som föreligger idag. Följande väg-/tågbanestandarder krävs för
att nå målen:
Väg-/tågbana
E22
Kalmar – Linköping, Västervik - Linköping
Kalmar – Växjö/Värnamo (bytespunkter
Höghastighetsbanan)

Hastighetsstandard (km/h)
Minst 100 (mittseparering, 2+1)
180
250

I bilaga 3 redovisas den strategiska inriktningen för utvecklingen av tågtrafiken fram till 2050.
Där listas också genomförda utredningar som kan tjäna som underlag för underhålls- och
utvecklingsåtgärder.

KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM STRUKTURBILDARE – EN MÖJLIGHET
Kollektivtrafiken utgör ett kraftfullt verktyg för en hållbar samhällsutveckling. En väl
utbyggd och robust kollektivtrafik ger förutsättningar att skapa färre och större funktionella
arbetsmarknadsregioner. Attraktiva boendemiljöer och samhällsservice kan utvecklas på ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt i anslutning till kollektivtrafikens
knutpunkter och stråk.
Nedan ges exempel på strukturer, befintliga och framtida, som kan utgöra en potential för
länets framtida kollektivtrafik.
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Kalmar, en regional nod för kollektivtrafiken
Utveckla Kalmar som nod för olika kollektivtrafikslag för den
funktionella regionen i länets södra del. Noden binder samman
stadstrafik, regionaltrafik (buss och tåg) och flyg och tillåter snabb
omstigning mellan de olika transportslagen. Parkeringsmöjligheter för
bil och cykel.
Utveckla de öst-västliga transporterna i en växande Östersjöregion
Rusta upp tågbanan mellan Oskarshamn och Nässjö och nyttja den för
både godstrafik och persontrafik.
Oskarshamns hamn är en s.k. TEN-T hamn i det europeiska
comprehensive-nätverket och har potential att hantera ökad sjöfrakt
med anslutande järnvägstransport västerut (mot Göteborg). Tågbanan
från Oskarshamn till Nässjö används idag i begränsad utsträckning för
godstrafik. Persontrafiken på sträckan Eksjö – Oskarshamn lades ner i
december 2014.
I den regionala transportplanen för Kalmar län11 redogörs för hur länet
vill utveckla hamnarna.
Korridor i landskapet
Reservera en korridor i landskapet längs Östersjökusten som i
framtiden kan förbinda kuststäderna Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn
och Västervik med Linköping/Norrköping med ett snabbt landbaserat
transportmedel.
Utveckla samtransporter på landsbygden
Utveckla samtransporter av personer, tjänster och mindre gods på
landsbygden för att upprätthålla en god basservice. Nya transportslag
kan tillkomma.

INNOVATIVA FRAMTIDSLÖSNINGAR – EN MÖJLIGHET
Utvecklingen av nya innovativa lösningar för transporter av personer och tjänster är snabb. I
ett stort län med en gles befolkning är billigare infrastruktur och nya transportsätt/-lösningar
viktiga bl.a. för att upprätthålla och utveckla samhällsservicen på landsbygden och skapa ökad
attraktivitet.
Nya transportlösningar
Merutnyttjande av fordon som fyller flera funktioner, samåkning och
samtransporter med gods är några lösningar som prövas i länet idag.
Elektrifierade vägar och självkörande fordon kan bli vardag i nära
framtid. Nya infrastrukturlösningar ligger lite längre bort, men kan få
stor påverkan på framtida restider.
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Digital teknik
Nya användningssätt för datorer, internet och applikationer. Sakernas
Internet eller ”internet of things” innebär att maskiner, fordon,
hushållsapparater, kläder och andra saker förses med små inbyggda
sensorer och datorer. Dessa kommunicerar med varandra och utför
aktiviteter och tjänster på egen hand, vilket kan förändra behovet och
typen av transporter. Behovet av fysisk närvaro förväntas också
minska i en rad yrken.

Diskussion
Kalmar läns infrastruktur och kommunikationer behöver bli bättre vilket är en utmaning i ett
glest befolkat och geografiskt stort län. Kommunikationerna till de tre storstadsområden,
internationellt flyg samt övriga tillväxtmotorer och regionala kärnor i Sydsverige är särskilt
viktiga för den långsiktiga utvecklingen och attraktionskraften i länet. Nedan diskuteras
restidsmålen och deras effekter ur Kalmars, Oskarshamns och Västerviks perspektiv. Sist
redovisas några prioriterade förslag och hur hela eller delar av länet kan dra nytta av dessa.

Kalmars resvägar
Kalmar ligger långt från de tre storstadsområdena. De långsiktiga restidsmålen till Stockholm
3 h, Malmö 2 h och Göteborg 2:30 h är högt ställda. Det krävs kraftiga förbättringar av
tågbanorna i länet och en höghastighetsjärnväg genom södra Sverige för att närma sig målet.
För resor norrut, mot Stockholm, såväl som söderut, mot Malmö, innebär en västlig dragning
av Höghastighetsbanan längre restider än vad en östlig dragning skulle göra. I förslaget till
Höghastighetsbanor saknas bytespunkter i Kalmar och Kronobergs län. Den närmsta
bytespunkten söderut, i Hässleholm, ligger så nära slutdestinationen Malmö/Köpenhamn att
den sannolikt inte skulle fylla någon funktion för länet.
Mot Stockholmsområdet
För resor från Kalmar med tåg till Stockholmsområdet så är bedömningen att en östlig
dragning av Höghastighetsbanan ger en likartad restid med ett upprustat stråk Kalmar –
Linköping. Båda dessa färdvägar kan bli något snabbare än en fullt rustad Kust till kustbana i
kombination med en västligt dragen Höghastighetsbana. För ändpunktsresande mellan Kalmar
och Stockholm fungerar samtliga dessa färdvägar. Tåget kan dock inte konkurrera med flyget
om dagsresenärerna. Flygets position för resor mot Stockholm hotas därför inte av de
snabbare tågen. Den kommersiella kollektivtrafiken som bedrivs av Kalmar – Öland Airport
mellan Kalmar och Stockholm är och förblir mycket viktig för södra Kalmar läns näringsliv.
Mot Malmö/Köpenhamnsområdet
För resor i riktning mot Malmö-/Köpenhamnsområdet är en östligt dragen Höghastighetsbana
det överlägset snabbaste alternativet. En västligt dragen Höghastighetsbana ger en viss
tidsvinst om Kust till kustbanan rustas fullt ut hela vägen till Värnamo. Annars förblir Kust
till kustbanan/Södra Stambanan den viktigaste färdvägen. En fortsatt utveckling av täta och
snabba direktförbindelser i riktning mot Malmö-/Köpenhamnsområdet är viktigt för hela den
södra delen av Kalmar län.
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Mot Göteborgsområdet
För resor till Göteborg har en västlig eller östlig dragning av Höghastighetsbanan ingen
betydelse för restiden, förutsatt att Kust till kustbanan rustas fullt ut med dubbelspår till
Värnamo så att en snabb omstigning kan ske. Möjligheten att köra med regionala tåg på
höghastighetsbanan bör också bevakas. Restiden mellan Kalmar – Malmö/Köpenhamn och
Kalmar – Göteborg ser i ett fullt rustat tågbanesystem ut att närma sig varandra och bli cirka
2:20 h. Det skulle i så fall innebära en restidsvinst på cirka 1:30 h till Göteborg och
Landvetters flygplats. Närheten till ytterligare en internationell flygplats har ett värde för
Kalmar som funktionell region.
Interregionala resor
Då det gäller interregionala resor är sträckan Kalmar – Växjö (Alvesta) länets starkaste och
viktigaste reserelation. Alvesta är den viktigaste bytespunkten för Kalmar som funktionella
region. Banden till Växjö är starka, och bör bli ännu starkare, inte minst med hänsyn till
Linnéuniversitetet som fortsätter att utvecklas på båda orterna. Halvtimmestrafik och
dubbelspår är viktiga förbättringar på denna sträcka.
Resandet mellan Kalmar och Oskarshamn har potential att utvecklas ytterligare, både med
avseende på täthet och restid. En långsiktig målsättning med en halverad restid skulle stärka
den funktionella regionen i länets södra del.
Kalmars koppling mot Karlskrona har stärkts sedan tågtrafiken åter öppnades 2013. Mellan de
båda orterna finns nu både tåg och buss med likartade restider. För busstrafiken är en fortsatt
förbättring av E22:an söderut viktig. På sträckorna Kalmar – Växjö och Kalmar – Karlskrona
kan det vara svårt att göra restiderna väsentligt kortare framöver. Det är istället trafikens täthet
som kan förbättras. Orter där det finns potential för kortare restider är istället Jönköping och
Linköping/Norrköping. Om en Höghastighetsbana byggs i södra Sverige så kan restiden till
Jönköping sannolikt förkortas med ungefär en timma. Samma storleksordning på
restidsförkortning kan uppnås i stråket mot Linköping/Norrköping. Restidförkortningar av en
sådan storleksordning bidrar till en ökad regional sammanhållning och stärker utbytet med
Linköpings Universitet och sjukvårdssamarbetet mellan Kalmar län och Region Östergötland.

Oskarshamns resvägar
Oskarshamn är länets tredje största ort och utgör en regional kärna i länet. Oskarshamn har i
de studerade reserelationerna ovan de längsta restiderna och de flesta bytena nästan oavsett
slutdestination. Näringslivet präglas av ett antal större arbetsgivare som OKG:s kärnkraftverk
och Scanias hyttfabrik tillsammans med en rad medelstora industriföretag. Företagsstrukturen
bedöms som störningskänslig i OECD:s analys 2011 ifall en verksamhet läggs ner eller
försvinner. Oskarshamn har dessutom ett glest befolkat omland vilket gör att inflyttningen kan
förväntas vara begränsad. Det finns därför goda skäl att stärka såväl kontakter som
kommunikationer mellan Oskarshamn och Kalmar för att utveckla hela Kalmarsundsregionen.
Mot Stockholmsregionen
I dagsläget är det svårt att erbjuda kollektiva resor som konkurrerar ut bilen mellan
Oskarshamn och Stockholm. Bil till Kalmar – Öland Airport och flyg därifrån tar ungefär lika
lång tid. Östersjöexpressen (ett planerat superbusskoncept) i kombination med järnväg är ett
restidsmässigt intressant alternativ mellan Oskarshamn och Stockholm som kan realiseras i
närtid.
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Mot Malmö/Köpenhamn och Göteborg
Kortare restider mellan Oskarshamn och Kalmar ger också kortare restider från Oskarshamn
till Malmö, Göteborg, Karlskrona, Växjö och Jönköping. En upprustning av Bockabanan från
Oskarshamn till Nässjö skulle möjliggöra snabbare resor västerut mot Jönköping och
Göteborg. Samtidigt är resandeunderlaget för denna reserelation begränsat. Eventuella
förbättringar av Bockabanan bör istället primärt motiveras av ett ökat godsflöde.
Interregionala resor
Oskarshamn är som nämnts ovan beroende av Kalmar för en rad reserelationer i södra
Sverige. Ett flertal andra kommuner i Kalmars närhet är på samma sätt beroende av att kunna
byta kommunikationsslag, mellan bil, cykel, buss tåg och flyg i Kalmar. För att utveckla hela
Kalmarsundsregionen vore det därför värdefullt om Kalmars roll som kollektivtrafiknod
stärktes. Oskarshamns resor mot Linköping/Norrköping bör även fortsättningsvis riktas
norrut.

Västerviks resvägar
Västervik är länets näst största ort och är i likhet med Oskarshamn en regional kärna.
Västervik tillsammans med Vimmerby och delar av Hultsfreds kommun har i högre
utsträckning Linköping som nav för sitt resande. Västervik är den ort som i den här
jämförelsen skulle tjäna mest på en fullt utbyggd Höghastighetsbana.
Mot de tre storstadsområdena
Från Linköping är restidsvinster på en timma möjliga till Stockholm respektive Malmö och
upp till två timmar i riktning mot Göteborg om en Höghastighetsbana kommer till stånd. En
upprustning av stråket Västervik - Linköping skulle ytterligare förkorta restiden. För att
restidsvinsterna ska bli tydliga är det viktigt att bytespunkten i Linköping tillåter en snabb
omstigning till Höghastighetsbanan.
Interregionala resor
En höghastighetsbana skulle också göra resorna till Jönköping och Växjö snabbare från
Västervik. Det är bara Västerviks resor rakt söderut mot Oskarshamn, Kalmar och Karlskrona
som skulle fortsätta att gå genom länet. En sydlig infart mot Västervik skulle förkorta restiden
söderut och bidra positivt till den regionala sammanhållningen. Höghastighetsbanan skulle
med andra ord ge en tydligare tudelning av länet i två funktionella regioner där Västerviks
band mot Östergötland stärks.

Så når vi målen – några förslag
De långsiktiga restidsmålen till de tre storstadsområdena, internationella flygplatser och till
närliggande läns tillväxtmotorer bedöms möjliga att nå. Det krävs emellertid ett fortsatt
strategiskt trafikutvecklingsarbete, en samverkan mellan olika berörda parter och en samsyn
kring prioriteringar för att resurser som stödjer en sådan utveckling ska komma till stånd.
På längre sikt kommer en utveckling i riktning mot två funktionella regioner bli allt tydligare.
Nedan redovisas några förslag till prioriterade åtgärder och hur hela eller delar av länet kan
dra nytta av dem.
Åtgärder som gagnar hela länet:
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En väginfrastruktur som är rätt dimensionerad och säker. E22:an är prioriterad och bör
hålla 100-standard (mittseparerad, 2+1).
Utveckla stråket Kalmar – Linköping för att stärka den regionala sammanhållningen
och utveckla kontakterna med Linköpings Universitet och sjukvårdssamarbetet.

Åtgärder som gagnar norra delen av länet (funktionell region)
 Utveckla stråket Västervik – Linköping.
 Stärk samverkan och trafikutveckling i riktning mot den funktionella regionens
tillväxtmotorer, Linköping/Norrköping.
 En sydlig infart mot Västervik som förkortar restiderna söderut.
Åtgärder som gagnar södra delen av länet (funktionell region)
 Utveckla stråket Kalmar - Alvesta. Tågbanan bör på sikt bli dubbelspårig till Alvesta
på Södra Stambanan samt bytespunkt på Höghastighetsbanan.
 En fortsatt utveckling av Kalmar – Öland Airport.
 Utveckla stråket Oskarshamn – (Mönsterås) - Kalmar som grund för en expansiv
Kalmarsundsregion.
 Utveckla Kalmar som trafiknod i Kalmarsundsregionen. Snabba omstigningar mellan
olika kollektivtrafikslag och parkeringsmöjligheter för bil och cykel bör möjliggöras.
 En fortsatt utveckling av stadstrafiken.
Prioriteringar mellan olika åtgärder görs vart fjärde år i trafikförsörjningsprogrammet samt
mellan olika infrastrukturåtgärder i de nationella och regionala transportplanerna.
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Bilaga 1
Omvärldsbeskrivning – en kort sammanfattning av ett antal rapporter
och en nulägesbeskrivning av pågående processer. (November 2016)
Nationella initiativ
Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025
Enligt Trafikverkets prognoser kommer efterfrågan på person- och godstransporter att
fortsätta att öka. Personprognosen visar att det sammanlagda transportarbetet för bil, buss, tåg
och flyg i personkilometer beräknas öka med 29 procent till 2030. Det sammanlagda
transportarbetet för inrikes godstransporter beräknas öka med 52 procent.
I planen betonas vikten av att under den kommande 12-årsperioden vårda den infrastruktur vi
har. Särskilt med tanke på att morgondagens infrastruktur är den vi har i dag och att det är en
begränsad mängd av ny infrastruktur som kommer att tas i bruk innan 2030. Sammantaget
överskrider önskemålen, kraven och behoven de 522 miljarder som ges i anslag under den
innevarande planperioden för trafikslagsövergripande åtgärder i den statliga infrastrukturen.
För att nå transportpolitikens mål om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning krävs ett robust transportsystem som ständigt utvecklas i takt med
samhällsförändringar och krav från omvärlden. I den långsiktiga nationella planeringen för
perioden 2014-202529 som gjordes av Trafikverket togs också hänsyn till den internationella
utvecklingen. Där menade Trafikverket att en ökande östorienterad handel förväntas ge
sydöstra Sverige en mer strategisk roll än tidigare.
I den gällande nationella transportplanen redovisas viktiga stråk för att förbättra resor,
transporter och tillgänglighet i södra Sverige, se figur 1. Sammantaget berörs Kalmar län med
angränsande geografi av tre stråk:




29

Göteborg – Växjö – Kalmar/Blekinge
Jönköping – Nässjö – Västervik/Oskarshamn
Malmö – Kristianstad – Karlskrona- Kalmar – Norrköping

Trafikverket. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. Remissversion 2013-06-14
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Figur 1. Viktiga stråk för resor och transporter i södra Sverige
(Källa: Trafikverket 2013)

Inriktning för kommande infrastrukturproposition
I november 2015 redovisade Trafikverket ett underlag för beslut om hur utveckling och
vidmakthållande av transportinfrastrukturen bör inriktas under planperioden 2018-202930.
Underlaget utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen, som kommer att
beslutas av Riksdagen. Därefter följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram nationell plan och
länsplaner. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018.
Inriktningsunderlaget omfattar tre analyser där Trafikverket har analyserat
transportinfrastrukturen utifrån tre framtida utvecklingsinriktningar. En gemensam slutsats för
de olika inriktningarna är bland annat ett ökat behov av resurser till underhåll. Behoven är
väsentligt större än ramarna i den gällande planen. För att kunna behålla funktionaliteten på
väg och järnväg på dagens nivå krävs ökade resurser, och ska vi ta igen det eftersläpande
underhållet under nästa planeringsperiod krävs ytterligare resurser. Trafikverket konstaterar
därför att det kommer att finnas ett begränsat utrymme för investeringar i den kommande
planen.

30

Trafikverket. Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029. Trafikverket
2015:180.
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Förslag till ny regional indelning
Den av regeringen tillsatta indelningskommittén har i uppgift föreslå en ny läns- och
landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting.
Kommittén ska utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor bl.a.
transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö och
föreslå ett antal befolkningsmässigt jämnstarka regioner.
Indelningskommittén redovisade i mars 2016 ett förslag där Sverige delas in i sex regioner där
Kalmar län tillsammans med Kronobergs län, Jönköpings län och Östergötland bildar Östra
Götalandsregionen. En sådan indelning skulle kunna träda i kraft 2019 eller 2023 beroende
vilket stöd förslaget får. I november 2016 meddelade regeringen att det i dagsläget saknas
stöd för att gå vidare med regionindelningsförslaget.
Förslag om höghastighetsjärnväg
Regeringen gav i juli 2014 en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag till principer
för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg
mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Tre delredovisningar har hittills redovisats och
uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2017.
Syftet med utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen är att den ska knyta de tre
storstadsregionerna närmare varandra, bidra till utveckling i mellanliggande regioner och i
övriga Sverige, bidra till mindre koldioxidutsläpp från trafiken samt bidra till ett ökat
bostadsbyggande. Utbyggnaden ska ske snabbt, maximera den samhällsekonomiska
lönsamheten och vara kostnadseffektiv. Vidare anser utredaren att utbyggnaden:
 i första hand ska möjliggöra snabb, punktlig och konkurrenskraftig ändpunktstrafik
mellan Stockholm och Göteborg/Malmö,
 i andra hand ska möjliggöra snabb, punktlig och konkurrenskraftig storregional trafik,
och
 i tredje hand ska den bidra till att frigöra kapacitet på befintlig Västra och Södra
stambana för en kombination av mer regionaltrafik, godstrafik och bättre punktlighet.
-

Västlig dragning
Sverigeförhandlingen föreslog i februari
2016 en västlig dragning av en
höghastighetsbana genom Götaland där de
föreslagna stationsorterna genom Småland
och Östergötland är Värnamo, Jönköping,
Tranås, Linköping och Norrköping.

Figur 2. Förslag till västlig dragning av
höghastighetsbanan.

Samtidigt som utredaren fortsätter
förhandlingarna med berörda kommuner har
Trafikverket fått i uppdrag av Regeringen att
studerat förutsättningar och kostnader för en
uppgradering av Södra och Västra
stambanorna. I det första fallet avses en helt
ny järnväg mellan Järna – Almedal/Lund
och i uppgraderings-alternativet åtgärdas
cirka 50 procent av dagens stambanor.
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Kostnadsberäkningar presenterades i juni 2016 för dessa två mycket olika inriktningar för att
utveckla järnvägsnätet. Investeringen i en ny höghastighetsjärnväg uppskattas till 230
miljarder kr +-30 miljarder, medan utbyggda stambanor uppskattas till 130 miljarder kr +-20
miljarder.
-

Östlig dragning
Parallellt med indelningskommitténs
arbete har Nätverket höghastighetsbanan
arbetat för en östlig dragning av
höghastighetsbanan. Nätverket
Höghastighetsbanan består av
kommunerna Kalmar, Karlskrona, Nybro,
Emmaboda, Lessebo, Växjö, Alvesta,
Älmhult och Hässleholm, samt Region
Blekinge, regionförbundet i Kalmar län,
Blekinge Tekniska Högskola och
Linnéuniversitetet.
Nätverket pekar på att en västlig dragning
av höghastighetsbanan inte ger några
restidsförbättringar alls för sydöstra
Sveriges 500 000 resenärer på sträckan
mellan Malmö och Stockholm.

Figur 3. Förslag till östlig dragning av
höghastighetsbanan.

Nätverket menar också i sin analys att Sverigeförhandlingen31 med förslaget om en västlig
dragning av höghastighetsjärnvägen missar flera av sina egna mål. Ändpunktsresandet mellan
Malmö – Stockholm skulle bara förlängas med några minuter med en östlig dragning
samtidigt som stor regional nytta skulle tillskapas. Den storregionala nyttan i södra Sverige
uteblir med en västlig dragning och Värnamo fungerar inte som bytespunkt eftersom Södra
Stambanan erbjuder bättre resealternativ både norrut och söderut. Kapacitetsutnyttjandet
riskerar att bli lågt på en västlig bana med bibehållen trängsel mellan persontåg och godståg
på Södra Stambanan.

Regionala initiativ
Regional systemanalys för transportinfrastruktur - ur ett östra Götalandsperspektiv
I den regionala systemanalysen för Östra Götaland200832, pekade man på att
infrastrukturåtgärder rent generellt är viktiga för att upprätthålla och stärka de funktionella
sambanden inom östra Götaland och att de större städerna har en nyckelroll i detta
sammanhang.
De funktionella analysregioner som haft den starkaste utvecklingen är Östergötland,
Jönköping, Växjö, Kalmar och Blekinge. För att dessa områden ska fortsätta att utvecklas är
det viktigt att de funktionella sambanden mellan områdena stärks. Sambanden mellan de
31

Nätverket Höghastighetsbanan 2016-06-02. Sverigeförhandlingen missar sina mål. En analys av urvalskriterier
och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland.
32
Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra
Småland och Regionförbundet Östsam (2008). Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Östra
Götaland. Slutredovisning 30 september 2008.
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viktigaste tillväxtmotorerna anges genom stråk som knyter samman tillväxtmotorerna för
östra Götaland med storstadsregionerna, se figur 4.

Figur 4. Figuren illustrerar sambanden mellan tillväxtmotorerna i östra Götaland och
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Markerade noder är
de funktionella analysregionerna Blekinge, Jönköping, Kalmar, Växjö och Östergö tland

I gränsen av Småland/Östergötland, med endast 10 mil till Linköping/Norrköping, finns också
Sveriges södra glesbygd, se figur 5. Avsaknad av funktionella transportstråk håller där
tillbaka utvecklingen och beroendet av bilen är stort. I samband med att utbyggnader,
uppgradering eller andra åtgärder enligt fyrstegsprincipen görs på infrastrukturen
måste det övervägas hur dessa åtgärder kan påverka tillgängligheten för boende och
verksamheter inom de mer glest bebyggda delarna av östra Götaland. Där behövs
särskilda insatser för att tillväxtmotorerna i norr, söder och väster ska kunna nås.

Figur 5. I Södra Sveriges glesbygd behövs särskilda insatser för infrastrukturen.
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Regional systemanalys för transportinfrastruktur - ur ett sydsvenskt perspektiv
I systemanalysen för Sydsverige 201533. formuleras mål för att stärka Sydsveriges tillväxt och
konkurrenskraft, för att minska klimatutsläppen från transportsektorn och för att utveckla
besöksnäringen. För att stärka tillväxt och konkurrenskraft menar utredningen att den
interregionala, nationella och internationella tillgängligheten behöver öka. Alternativa
bränslen, samlastning av gods och bättre förutsättningar för busstrafiken är exempel på
åtgärder för att minska utsläppen. Cykelturismen ska gynnas för att stärka turistnäringen.
Rapporten belyser de olika förutsättningarna i regionens olika delar med avseende på
befolkningsmängd, befolkningstäthet och befolkningsprognos Befolkningstillväxten är stark i
Malmöregionen och i hela Skåne medan Kalmar läns befolkning förväntas minska med i
genomsnitt 4 procent till år 2030. Högsby, Hultsfred och Emmaboda kommuner, tätt följt av
Torsås, förväntas stå för det största befolkningstappet.
Förutsättningarna för att stärka den interregionala, nationella och internationella
tillgängligheten är också sämst i östra Småland där stora delar av järnvägsnätet är
oelektrifierat och där hastighetsstandarden på tågbanorna är låg, se figur 6. Samtidigt råder
kapacitetsbrist på järnvägsnätet i de mer tätbefolkade områdena.

Figur 6. Hastighetsstandard på dagens järnvägsnät. Källa: Trafikverket 2012.

Restiderna mellan de större orterna inom och i Sydsveriges omland är avgörande för hur väl
Sydsverige kan integreras, interagera och utvecklas. Öresundstågsystemet erbjuder goda
restider mellan Smålands residensstäder, Blekinge och Malmö. I övrigt är det ofta bilen som
är det snabbaste färdmedlet. Figur 7 nedan visar restiderna med kollektivtrafik i Sydsverige.

33

Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län (2015). Systemanalys
för Sydsverige. Ramböll 2015-06-18.
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Figur 7. Restider, år 2015, med kollektivtrafik (tåg och buss) mellan några av de
viktigaste reserelationerna för Sydsverige.

I en analys utförd av Regionförbundet 200234 pekar man på behovet av en järnväg som binder
samman kustorterna, som idag har dålig koppling, i ett starkt stråk längs kusten, se figur 8.
Där fyller idag Europaväg 22 en viktig funktion från Norrköping via Kalmar, Karlskrona och
Kristianstad till Malmö/Köpenhamn.

34

Regionförbundet i Kalmar län 2002. Östersjöbanesystemet – stråkstudier och fördjupningar.
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Figur 8 Huvuddelen av regionens tätorter/kärnområden ligger längs kusten och har
tillgång till järnväg men kopplingen med järnväg mellan dessa orter är låg. (Källa:
Regionförbundets systemanalys 2002).

Kollektivtrafik för funktionella storregioner
Svensk kollektivtrafik har i en fallstudie35 belyst vilka kollektivtrafikåtgärder som behöver
göras för att de framtida storregionerna ska bli funktionella. Ett förslag till process har
applicerats på den av Indelningskommittén föreslagna Småland-Östergötlandsregionen. Där
identifieras bl.a. ett antal felande länkar eller brister för att en framtida storregion som Östra
Götalandsregionen skulle bli funktionell:





Kollektivtrafikens marknadsandel bör kunna öka, särskilt i Kalmar och Kronobergs
län som i nuläget har en relativt låg marknadsandel sett ur ett nationellt perspektiv.
Kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen är generellt sett låg, oavsett om
man studerar resor inom län eller resor mellan län inom regionen SmålandÖstergötland. Det verkar, ur ett restidsperspektiv, inte som att resor mellan län
missgynnas jämfört med resor inom län.
Prissättningen för länsöverskridande pendling är en allvarlig barriär. Prissättningen för
samma reslängd skiljer sig betydligt om man jämför resor inom län med resor mellan
län.

35

WSP 160701, Kollektivtrafik för funktionella storregioner – fallstudie för Smålands – Östergötlandsregionen.
Ett uppdrag beställt av Svensk kollektivtrafik AB.
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Infrastrukturen i länen varierar stort vilket gör att olika delar av regionen har olika
förutsättningar för kollektivtrafik.
Det är i flera fall mycket långsamma förbindelser mellan de stora befolkningsnaven i
storregionen, framförallt från Kalmar.
Det finns stor potential att förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft för den dagliga
pendlingen. För de största pendlingsstråken över länsgränserna i nuläget är det inte i
första hand infrastruktur som är den största bristen utan framförallt trafikering och
prissättning.
Lagd räls är en potential och är en redan genomförd investering och järnvägstrafik
betraktas som mer attraktivt än busstrafik på längre sträckor.

Indelningskommitténs förslag är att varje storregion befolkningsmässigt ska utgöra en
sjättedel av riket, vilket ger skäl för Trafikverket att beakta de storregionala visionerna och
målbilderna och dess möjligheter till utveckling. Det är därför angeläget att storregionerna
själva formulerar tydliga mål och vision.
I flera av sydostlänens trafikförsörjningsprogram pekar man på behovet av att satsa på de
starka stråken mellan kommunhuvudorterna inom län och i angränsande län samt att erbjuda
en enkel och attraktiv kollektivtrafik för att locka nya resenärer. Reserelationer under 60
minuter pekas ut som viktiga att beakta. Detta är ofta relationer där det går att skapa
förutsättningar för daglig pendling. Där utmärker sig Kalmar län med relativt låg medelfart till
samtliga övriga städer i den föreslagna regionen, med såväl bil som kollektivtrafik, se figur 9.

Figur 9. Storregionala förbindelser – reshastighet med kollektivtrafik. Röd: Låg (<80
km/h); Grå: medel (80-100 km/h); Grön: Hög (>100 km/h).(Källa: Svensk kollektivtrafik,
2015)
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OECD:s förslag för regional utveckling
OECD pekade i en rapport36 som togs fram under 2011 ut några utgångspunkter och
utmaningar för en positiv utveckling av regionen Småland - Blekinge. Som en av sex punkter
nämns tillgängligheten som en viktig förutsättning, både inom regionen och med omvärlden.
Nyckeln till framgång anges som goda interna och externa transport- och
kommunikationsförbindelser.
OECD trycker på att restiden både på landsväg och med tåg mellan de större städerna/noderna
i de omgivande mindre kommunerna och i synnerhet mellan de största städerna i SmålandBlekinge samt mellan dem och storstadsområden som Malmö/Köpenhamn eller Göteborg är
mycket lång. Behovet av att stärka de interna förbindelserna genom förbättringar av
infrastrukturen och mer strategiska förbindelser är uppenbart. Flaskhalsarna måste tas bort
genom att man förbättrar väg- och järnvägsförbindelserna från de fyra länshuvudstäderna till
Malmö och Göteborg, men lösningarna bör även innefatta mer strategiska
tidtabeller/förbindelser.
Med tanke på att Småland-Blekinge är så glesbefolkat är det enligt OECD även viktigt att
förbättra förbindelserna mellan de större städerna/noderna och den omgivande landsbygden.
Att utöka pendlingsområdena och att integrera kommunerna i väl fungerande gemensamma
arbetsmarknadsområden är särskilt viktigt för den framtida utvecklingen av länens perifera
områden. Figur 10 visar arbetspendlingen i regionen år 2008.

Figur 10. Arbetspendling mellan tätorter. Pendlingen är obefintlig mellan flera av
universitet- och högskoleorterna, vilket bland annat beror på dåliga kommunikationer.
Hela området har stor pendling mot Stockholm.
(Källa: Regional systemanalys 2008).

36

OECD Territorial Reviews, Småland – Blekinge, Sverige 2012.
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OECD konstaterar att det inte bara är de regionala utvecklingsprogrammen som behöver
stärkas utan även den regionala planeringen mellan länen. Om den regionala planeringen
stärks över gränserna i frågor som är av gemensamt intresse skulle funktionella samband
kunna utnyttjas bättre. Om dessa strategier ska kunna fungera bör de omfatta konkreta
initiativ, finansiering och närmare implementeringsvillkor.
I rapporten drar OECD slutsatsen att bättre förbindelser kräver en vision som går utöver det
enskilda länets gränser. Om man i Småland-Blekinge kan komma överens om de viktigaste
regionala prioriteringarna och uppvisa en gemensam front kan man arbeta koncentrerat med
frågan gentemot regeringen. Med en gemensam strategi ökar förutsättningarna att de
nationella programmen tar hänsyn till regionens prioriteringar.
Kalmar – Öland Airport
Kalmar – Öland Airports (tidigare Kalmar flygplats) betydelse för utvecklingen i regionen
utreddes 201137 Då jämfördes effekterna av en avveckling respektive femtioprocentig
utökning av trafiken. I rapporten dras slutsatsen att en 50 procentig ökning av trafiken vid
Kalmar – Öland Airport skulle medföra betydande positiva belopp i termer av ökade
inkomster, och därmed skatteunderlag, men också i termer av nya arbetstillfällen och flera
företag – såväl inom upptagningsområdet38 som i övriga riket.
Sedan utredningen presenterades har Kalmar – Öland Airport ökat sitt passagerarantal från
166 000 (år 2010) till 223 000 (år 2015). En ny vision för Kalmar – Öland Airport
presenterades i maj 2015 och där är målsättningen att år 2025 ha 400 000 resenärer.
Flygplatsen är viktig ur såväl ett regionalt som nationellt perspektiv. Trafikverket beslutade år
2010 att flygplatsen är av riksintresse. Kalmar – Öland Airport ägs och drivs av Kalmar
kommun sedan 1 januari 2007.
Det reguljära flyget har stor betydelse för Kalmar län eftersom restiden med tåg inte
möjliggör dagsresor till Stockholm. Resor till Bromma och Arlanda utgjorde också 83 procent
av samtliga resor från Kalmar – Öland Airport under år 2015. I utredningen från 2011 menade
näringslivsföreträdare att flygplatsen är en av de viktigaste faktorerna för att kunna bedriva
företag i regionen. Ett stort antal personer arbetspendlar också mer eller mindre regelbundet
med flyg till Stockholm. Arlanda, tillsammans med Kastrup, i Köpenhamn, är dessutom
viktiga bytespunkter för flyg ut i Europa och övriga världen.

37

WSP 2011. Framtidsstudie. Kalmar flygplats betydelse för utvecklingen i regionen. Rapport, 2011-09-30.
Upptagningsområdet är definierat som kommunerna Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Torsås,
Nybro, Emmaboda, Mönsterås och Oskarshamn.
38
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Bilaga 2
Några ungefärliga restider med olika färdsätt:
Östersjöexpressen39
Kalmar – Oskarshamn 1 h
Oskarshamn – Västervik 1 h
Västervik – Norrköping 1:30 h
Oskarshamn – Norrköping 2:30 h
Kalmar – Norrköping 3:30 h
Buss alt. Tjustbanan (dagens standard)
Västervik – Linköping 1:45 h
Kust till kustbanan (dagens standard)
Kalmar – Alvesta 1:20 h
Kalmar – Värnamo 2 h
Kalmar – Göteborg 4 h (direkt) 5 h (tre operatörer/olika banor)
Kust till kustbanan (upprustad40)
Kalmar – Värnamo 1:35 h/1:25 (skattning baserad på dubbelspår Emmaboda – Kalmar)
Kalmar – Växjö 0:55 h/0:45 (skattning baserad på dubbelspår Emmaboda – Kalmar)
Kalmar – Alvesta 1:05 h
Kust till kustbanan/Södra stambanan (dagens standard)
Kalmar – Stockholm 4:45 h
Kalmar – Malmö 3:10 h
Alvesta – Malmö 1:40 h
Höghastighetsbanan Västlig dragning (enligt Trafikverket 2016-05-3141)
Prognos för restider år 2040 (JA)= utan höghastighetståg, (UA320)=med höghastighetståg
Antagen restid med långväga tåg (tim:min)

39

WSP 2016. Östersjöexpressen – ett tåg på gummihjul. Förutsättningar för införandet av ett nytt busskoncept
längs Ostkuststråket. Rapport 2016:072.
40
Trafikverket 2015. Åtgärdsvalsstudie för Kust-till-kustbanan, Växjö – Kalmar/Karlskrona. Dnr: TRV
2015/101949.
41
Trafikverket 2016. Uppdatering av kostnader och effekter för höghastighetsjärnvägar. Underlag för
höghastighetsjärnvägar, 2016-05-31.
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Antagen restid med regionala tåg, västlig dragning av höghastighetsbanan (tim:min)

Höghastighetsbanan, skattning=grön (svart =enl.tabell ovan)
Norrköping – Stockholm 0:50 h
Linköping – Stockholm 1:07 h
Jönköping – Stockholm 1:35 h
Värnamo – Stockholm 1:55 h
Värnamo – Göteborg 0:50 h
Värnamo – Jönköping 0:20 h
Värnamo – Linköping 0:45 h
Jönköping – Göteborg 0:30 h
Linköping – Göteborg 1:18 h
Hässleholm – Malmö 0:20 h
Värnamo – Malmö 0:55 h
Jönköping – Malmö 1:15
Linköping – Malmö 1:40 h
Restider från Kalmar till Stockholm, östlig dragning av höghastighetsbanan42

42

Nätverket Höghastighetsbanan 2016-06-02. Sverigeförhandlingen missar sina mål. En analys av urvalskriterier
och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland.
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Observera att ambitionsnivån för rustningen av Stångådalsbanan är högre i Kollektivtrafikstrategin än i
ovanstående rapport. Restidsmålet Kalmar – Linköping är i Kollektivtrafikstrategin satt till 2h. I ovanstående
exempel blir den totala restiden Kalmar – Stockholm (med Stångådalsbanan) 3:10 h. Dvs. identisk med resvägen
Kalmar – Stockholm via en östligt dragen höghastighetsbana.(restid Kalmar – Växjö 50 min, enl. ÅVS för Kust
till kustbanan Växjö – Kalmar/Karlskrona. Dnr. TRV 2015/101949)

Jämförelser av restider mellan en västlig (US2) och en östlig (US5) dragning av
höghastighetsbanan41

Stångådalsbanan rustad till 2 h färdtid (120 km/h)43
Kalmar – Linköping 2 h
Oskarshamn/Berga – Linköping 1:45 h
Oskarshamn/Berga – Kalmar 0:45 h
Tjustbanan rustad till 1 h färdtid (120 km/h), skattning baserad på 39
Västervik – Linköping 1 h
Bockabanan (80 km/h), skattning
Oskarshamn – Jönköping 2 h
43

Ramböll 2011. Kalmar – Stockholm på räls i skenet av höghastighetsbanor, Rapport 2011-04-18.
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Flyg (centrum – centrum)
Kalmar – Stockholm 2 h
Bil (eniro.se)
Kalmar – Stockholm 4:30 h
Västervik – Stockholm 3 h
Oskarshamn – Stockholm 3:40h
Västervik – Linköping 1:40 h
Kalmar – Göteborg 4:35 h
Oskarshamn – Göteborg 4:05 h
Västervik – Göteborg 4 h
Kalmar – Malmö 3:20 h
Oskarshamn – Malmö 4 h
Västervik – Malmö 4:55 h
Västervik – Jönköping 2:40
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Bilaga 3
Strategisk inriktning för gemensam trafikutveckling av tågtrafiken till
2050
Kust till Kustbanan (Kalmar/Karlskrona – Växjö – Alvesta – Göteborg)
Grundläggande är att dragningen av höghastighetsbanan endast har ett alternativ och det är en
dragning via Växjö. Syfte, resande och utveckling allt pekar på att Växjö är det enda rätta
läget. Det ger en stor utvecklingspotential till alla tre residensstäderna i sydost länen.
Trafiksystemet när höghastighetsbanan blir klar är ganska okomplicerad. Dagens
Öresundstågtrafik kommer att vika ner på nya bandelen till Malmö och Köpenhamn. En
koppling i strukturen som gör att dagens Öresundstågtrafik blir framtidens snabbtåg för
sydöstra Sverige både till Jönköping/Göteborg och till Malmö/Köpenhamn.
Sedan lång tid tillbaka har vi haft ”krysstrafik” som målsättning för framtiden. Detta upplägg
testades för några år sedan med gott resultat. Innebörden av ”krysstrafik” är att trafiken körs
med ett fordon som startar i Kalmar och ett i Karlskrona, de båda fordonen kopplas samman i
Emmaboda för att köra gemensamt till Växjö. I Växjö delas fordonen varav ett kör vidare till
Malmö/Köpenhamn och ett kör vidare till Jönköping/Göteborg. Trafiksystemet körs i timmes
rytm i båda riktningarna. En förfinad uppehållsbild läggs fast med färre uppehåll.
För de mer kortväga resorna som kan betraktas som pendelresa kommer istället ett överlagrat
system att smälta samman de geografiska delarna. Idag har de olika namn typ Krösatåg och
Pågatåg, men i framtiden kommer trafiksystemet att smälta samman och serva den korta
arbetspendlingen i ett sammanhängande system. Systemet kommer att köras mellan Kalmar –
Emmaboda – Växjö – Alvesta. Trafikrytmen kommer att köras i timmestrafik i båda
riktningarna.
Infrastruktur
Viktig infrastrukturdelar för denna trafikuppbyggnad är anslutning från Kust till kustbanan till
höghastighetsbanan i Växjö åt både Köpenhamn och mot Jönköping. Detta för att
Öresundstågen ska kunna använda den nya snabbare vägen till Köpenhamn via Älmhult.
Den andra viktiga infrastrukturdelen är att det krävs dubbelspår från Växjö till Kalmar. Vi
pratar här om stora trafikvolymer, vi pratar om att skapa minimala falluckor som bidrar till
driftstörningar.
Den tredje delen är en spår- och plattformsgeometri som medger effektiva sammankopplingar
och särkopplingar av tåg i Emmaboda.
Sammanfattning:
Vi skapar med beskrivet trafikupplägg ett strategiskt uppbyggt järnvägssystem som bejakar
kundernas behov efter 2035. Behov och krav kan i detta fall likställas.
Två trafiksystem, snabbtåg och regionaltåg.
Infrastrukturmässigt behov är, koppling mot höghastighetsbanan i Växjö, dubbelspår Växjö
till Kalmar och spår- och plattformsstruktur i Emmaboda som möjliggör effektiva tågstopp.
Stångådalsbanan (Kalmar – Linköping)
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Viktigt stråk genom länet, en trafiknod med flera syften. Inom länet för snabba resor mellan
arbetsmarknaderna i norr och söder. Till residensorten i Östergötland som även är huvudort
för vården med Universitetssjukhus för sjukvårdsregionen (Kalmar, Jönköping och
Östergötland), samt universitetet som utbildningscenter för norra länsdelen.
Snabb interregional trafik som ansluter till höghastighetsbanan för vidare resa i Sverige,
lokala resor längs banan samt inpendling till universitetsorterna Kalmar och Linköping.
Restiden Kalmar – Linköping ligger på 2 timmar, banan är elektrifierad, fordonen som köps
in mot slutet av 2020-talet har bimodal drift (dubbla driftsätt: el/förbränningsmotor) vilket gör
övergången till elektricitet enkel.
Delad struktur på resande mot Kalmar för den södra delen (Hultsfred och söderut) och mot
Linköping för den norra delen (Vimmerby och norrut) gör att två trafiksystem (interregional
trafik och pendeltågstrafik) körs på banan. En utvecklad god infrastruktur med modern
trafikstyrning och övervakning (ERTMS), mötesstationer med täthet som ger möjlighet för
kontinuerliga utbyggnader och förbättringar i tidtabellen
Trafikeringen för den interregionala trafiken är timmestrafik. Ett pendeltågssystem mot
ändpunkterna med uppehåll på mindre stationer mellan Vimmerby – Linköping och Hultsfred
– Kalmar med avgång varje timma.God koppling mellan Oskarshamn – Högsby är en
förutsättning, sker med busstrafik.
Infrastruktur
Viktig infrastrukturförbättring är banans grundstandard, den har höjts så banans största tillåtna
hastighet ligger på 180 km/h. Linjerätning på flera ställen med triangelspår genom Berga
samhälle som den riktigt stora förbättringen.
Linjen elektrifieras efter genomförda linjerätningar.
Rikligt med mötesstationer är avgörande för att kunna skapa en effektiv och snabb trafik.
Mötesstationer inom varje 10 min intervall så att styv tidtabell kan skapas.
Anslutningarna till ändpunktstrafik sker på ett naturligt sätt då trafiken angör Linköpings nya
resecentrum (för anslutning till trafik på höghastighetsbanan) och Kalmar nya resecentrum
(för anslutning till trafiken på Kust till Kustbanan).
Tjustbanan
Trafik som knyter samman Västervik med Linköping och har avgörande betydelse till att
Västerviks kommun är en del av Linköpings arbetsmarknad. Närhet till Universitetssjukhuset
och anslutningen för resor vidare i Sverige på höghastighetsbanan är grundläggande delar för
kunderna i trafiken. Trafiken fångar även in Åtvidaberg för arbetspendling mot Linköping i
huvudsak, men även mot Västervik. Sommartid är trafiken till stor del riktad mot Västervik
pga sin semesterprägel med skärgård, båtar och bad.
Trafiken är snabb interregional trafik som ansluter till höghastighetsbanan för vidare resa i
Sverige, lokala resor längs banan samt inpendling till universitetsorten Linköping. Restiden
Västervik – Linköping ligger på 1 timma, banan är elektrifierad, fordonen som köps in mot
slutet av 2020-talet har bimodal drift (dubbla driftsätt: el/förbränningsmotor) vilket gör
övergången till elektricitet enkel.
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En utvecklad god infrastruktur med modern trafikstyrning och övervakning (ERTMS),
mötesstationer med täthet som ger möjlighet för kontinuerliga utbyggnader och förbättringar i
tidtabellen
Trafikeringen för den interregionala trafiken är timmestrafik.
Infrastruktur
Viktig infrastrukturförbättring är banans grundstandard, den har höjts så banans största tillåtna
hastighet numer ligger på 180 km/h. Linjerätning görs på flera ställen och linjen elektrifieras
efter genomförda linjerätningar.
Anslutningarna till ändpunktstrafik sker på ett naturligt sätt då trafiken angör Linköpings nya
resecentrum (för anslutning till trafik på höghastighetsbanan).
Sammanställning över utredningar kring Stångådalsbanan och Tjustbanan
Det finns ett gott underlag för utvecklingsåtgärder på olika nivå för de båda tågbanorna.
Nedanstående sammanställning av utförda utredningar kan tjäna som underlag vid
prioriteringar av olika åtgärder på Stångådalsbanan och Tjustbanan.
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§ 127. Informationsärende - Anmälan om kommersiell trafik 17RK716
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Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan om kommersiell busstrafik har inkommit från Snälltåget till regionstyrelsen,
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tågtrafik i Alvesta från Karlskrona/Ronneby och över Linnéuniversitetet.
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