SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Ulf Ström (S) (vice ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Oscar Lundqvist (SD)
Christina Johansson (S) ersätter Vakant . (S)
Helén Svensson (MP) ersätter Martin
Pettersson (KD)
Gösta Hedlund (C) ersätter Erik Storsveden (L)
Viktoria Svanberg (SD) ersätter Jimmy Olsson
(SD)

Birgitta Kumblad (S)
Anna Eriksson (C)

08:30-11:30

Digitalt via Teams/Sottern, kommunhuset
Hallsberg

Övriga
Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef) §§1-7
Marie Hellgren (Ekonomichef)
Gustav Hellund (Planarkitekt) §4

Protokollet innehåller paragraferna §§1-17
Ordförande

_________________________________________________________________
Magnus Andersson (S)

Justerare

_________________________________________________________________
Ulrika Björklund (M)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Christina Torpman
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Kommunstyrelsen
2022-02-08

Datum för överklagan

2022-02-10

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Kommundirektörens information
Rättelse av VA-taxa 2022
Beslut om antagande av detaljplan för Del av Kvarsätter 1:4
Förslag till yttrande på remissversion Nationell plan för transportinfrastruktur 20222033
Förslag till yttrande på remissversionen av Länsplan för regional transportinfrastruktur
2022-2033
Förslag på remissvar för Länsplan för regional transportinfrastruktur region
Östergötland 2022-2033
Investeringsanslag inventarier Blomsterängen
Strategisk investering - Utbyte av ventilation Sköllersta skola
Strategisk investering - Inventarier till tillfällig paviljong förskola Söder
Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsen
Angående framställan om ändring av förbundsordning för Sydnärkes
utbildningsförbund
Gemensam målbild för nära vård i Örebro län
Anmälan av delegationsbeslut
Meddelanden
Övrigt
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 1- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordförande förrättar upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Ulrika Björklund (M) väljs att, tillsammans med ordförande, justera protokollet
senast den 11 februari.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 5 of 247

Sammanträdets inledning
§1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 2- Kommundirektörens information
Ärendebeskrivning
Kommundirektören lämnar muntlig information om kommunens verksamheter på
sammanträdet.

Beslut
Kommunstyrelsen tar detta som information.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommundirektörens information
§2

Page 8 of 247

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 3 - Rättelse av VA-taxa 2022
(22/KS/29)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, §99 att anta VA-taxa 2022 som därefter trädde i
kraft 1 januari 2022. Drift- och serviceförvaltningen har upptäckt ett fel i beräkningen för
avgift per kubikmeter levererat vatten. Detta återfinns i tabell 14.1.b i taxedokumentet och
kommunfullmäktige måste nu anta den reviderade taxan.
Den tidigare angivna avgiften på 28,88 kr (utan moms) och 36,00 kr (med moms) är rättad till
23,11 kr (utan moms) och 28,88 kr (med moms).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad VA-taxa 2022.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad VA-taxa 2022.

Beslutsunderlag




TS Rättelse av VA-taxa 2022
VA-taxa 2022
DOS tjänsteskrivelse Rättelse fel i beräkningen VA taxa 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Rättelse av VA-taxa 2022
§3
22/KS/29

Page 10 of 247

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/29

Rättelse av VA-taxa 2022
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, §99 att anta VA-taxa 2022 som därefter trädde i kraft 1
januari 2022. Drift- och serviceförvaltningen har upptäckt ett fel i beräkningen för avgift per
kubikmeter levererat vatten. Detta återfinns i tabell 14.1.b i taxedokumentet och
kommunfullmäktige måste nu anta den reviderade taxan.
Den tidigare angivna avgiften på 28,88 kr (utan moms) och 36,00 kr (med moms) är rättad till 23,11
kr (utan moms) och 28,88 kr (med moms).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad VA-taxa 2022.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltning
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
VA-taxa 2022
DOS tjänsteskrivelse
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-11-29
Reviderad: 2022-XX-XX
Ärendenummer: 22/KS/29

VA-taxa 2022
Allmänna vatten- och avloppsanläggning

Kontakt
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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Datum

2021-11-29

Ärendenummer

22/KS/29

Sida

2(18)

TAXA 2022
för Hallsbergs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning
VA-taxan antogs av Hallsbergs kommunfullmäktige den 2010-11-15,
KF § 104, med beslut om årlig uppräkning enligt § 22 nedan,
I KF § 61/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2013,
I KF § 171/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2014,
I KF § 33/2014 togs beslut om att avstå uppräkningen 2015,
I KF § 137/2015 togs beslut om att avstå uppräkningen 2016,
I KF § 145/2016 togs beslut om att avstå uppräkningen 2017,
I KF § 131/2017 togs beslut om att avstå uppräkningen 2018,
I KF § 131/2018 togs beslut om att avstå uppräkningen 2019,
I KF § 111/2019 togs beslut om att avstå uppräkningen 2020,
I KF § 171/2020 togs beslut om att räkna upp taxan med 3 % 2021,
I KF § XXX/2021 togs beslut om att räkna upp brukningsavgifterna med 7 %
och anläggningsavgifternas taxa med 15 % 2022.

Taxan gäller från 2022-01-01.

Allmän information (1-4)
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hallsbergs kommun, nedan kallad
huvudmannen. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till den förvaltning som handhar Vaanläggningen.

1
För att täcka kostnader för Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter
enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
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Sida

3(18)

2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet.

 Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Till bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
kontor, förvaltning, sjukvård, utbildning, butiker, hotell, restauranger, utställningslokaler,
sporthallar, stall/ladugårdar och camping. Det är kommunens bedömning som gäller.


Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Exempel på sådan fastighet är:
Virkesupplag, obemannad bensinstation, kyrkogård, återvinningsstation, biltvätt med
skärmtak, fordonuppställningsplats, idrottsplats. Det är kommunens bedömning som gäller.



Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte
ännu bebyggts.



Lägenhet: Lägenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar
en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.



Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.
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Ärendenummer
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4
4.1
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Nej

Nej

4.1.1
Avgiftsskyldighet för var och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelse-punktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren
informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.1.2
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda
och fastighetsägaren informerats om detta.

4.1.3
Vad gäller dagvatten gata (Dg) från allmän platsmarkshållare pågår en utredning.

4.1.4
Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.
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Anläggningsavgifter (5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

5
5.1
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

a)

Avgift utgår per fastighet med:
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df

b)

en avgift per m2 tomtyta

c)

en avgift per lägenhet
(de första 8 lgh inom fastigheten)
en avgift per lägenhet
(för lgh nr 9 och därpå följande)

d)*

en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

Utan moms

Med moms

84 658,40 kr

105 823 kr

28,96 kr

36,20 kr

14 514,60 kr

18 146 kr

7 741,80 kr

9 677,25 kr

7 741,80 kr

9 677,25 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut
reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
respektive upprättats.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8.

5.1.1
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgiften enligt 5.1 a), som
hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna.

5.1.2
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta
som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoareal (BTA).
För småhus, 1-2 lägenheter tas avgift enligt 5.1 b) ut endast intill ett belopp som motsvarar
summan av avgifterna enligt 5.1 a och c), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats,
summan av avgifterna enligt 5.1 a, c och d). Vid ändrade förhållanden enligt 5.1.4, 5.1.5 och 5.1.6
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tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med
iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.1.3
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.1.4
Upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a).

5.1.5
Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för tillkommande tomtyta som härrör från
fastighet för vilken tomyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för
tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.1.2

5.1.6
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet
skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. Tillkommer bortledning av Df till
den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt
5.1 d).
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6
6.1
För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

a)

b)

c)*

Avgift utgår per fastighet med:
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df
en avgift per m2 tomtyta
1 - 5 000 m2
5 001 - 10 000 m2
10 001 - 20 000 m2
20 001 - 40 000 m2
40 001 > m2
en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

Utan moms

Med moms

116 099 kr

145 123 kr

28,99 kr
24,16 kr
19,33 kr
14,50 kr
9,00 kr

36,24 kr
30,20 kr
24,16 kr
18,13 kr
11,25 kr

7741,80 kr

9 677,25 kr

* Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 c) tas ut
reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt 8.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8.

6.1.1
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) som
hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna.

6.1.2
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta
som huvudmannen godkänner.

6.1.3
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift
för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande
tomyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS
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1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.1.4
Dras ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a).

6.1.5
Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för tillkommande tomtyta som härrör från
fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.1.6
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 c).

7
För obebyggd fastighet skall anläggningsavgift erläggas senast ett år efter inkommen
servisanmälan.
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8
8.1
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt
följande:
Avgifter:
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Grundavgift Df utan FP

V
5.1 a), 6,1 a)
5.1 b), 6.1 b)
5.1 c)
5.1 d) , 6.1
c)

S
30 %
40 %
40 %
-

Df
50 %
60 %
60 %
-

20 %
100 %

Dg
-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna
ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d), eller 6.1 a) respektive 6.1 c).

8.1.1
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall
erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.1.2 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.1.2
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 30 % av avgiften enligt
5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
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9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

Utan moms

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning
0 kr

Med moms
0 kr

Beslutas senare, utredning pågår

10
Avgifter enligt §§5-6 är baserade på indextalet 75 % av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av
anläggningsindex huvudgrupp 300/322 med januari månad 2020 som basmånad. När detta index
ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan
oförändrad.

11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5–8 får huvudmannen i stället komma överens
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

12
12.1
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6
§ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
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12.3
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske,
till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4
Avgiftsskyldighet enligt 5.1.5, 5.1.6 eller 6.1.5 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats
eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det
ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

13
13.1
Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts
på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader
härför.

13.2
Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner
huvudmannen skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den
nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan
befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av
den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick.
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13.4
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas
genom mätning, tas en fast avgift motsvarande bedömd mätarstorlek ut samt en avgift enligt 14.1
b) efter en antagen förbrukning om minst 250 m3 per år för vatten och minst 250 m3 per år för
avlopp.

Brukningsavgifter (14–22)
14
14.1
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
a)

en fast avgift per år och mätare
beroende av mätarkapacitet
qn 2,5
qn 6,0
qn 10,0
qn >10,0
för mätare med pulsgivare tillkommer

b)

en avgift per m3 levererat vatten

c)

en avgift per år och lägenhet för flerbostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

d)

en avgift per år och varje påbörjat
1000-tal m2 tomtyta för annan fastighet
(Avgift tas ut endast intill 50 000 m2.)

e)

en fast avgift per år för dagvatten Df
för bostadsfastighet

Utan moms

Med moms

2 432 kr

3 040 kr

6 424 kr

8 030 kr

12 852 kr

16 065 kr

27 548 kr

34 435 kr

272 kr

340 kr

23,11 kr

28,88 kr

644 kr

805 kr

185 kr

231,25 kr

185 kr

231,25 kr
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Vid hämtning av vatten från iordningställd betalstation utgår avgift för levererad mängd vatten med
21,0 kronor per m3 (utan moms), 26,25 kronor per m3 (med moms), enligt § 14, 14.1 b).

14.2
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall därvid
erläggas för respektive
ändamål:
Fast avgift
Avgift per m3

V
14.1 a)
14.1 b)

S
50 %
50 %

50 %
50 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt
14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 75
m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
Detta gäller även i de fall fastighetsägaren endast har avloppsvatten som levereras från fastigheten
till huvudmannen. Avgift tas ut enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 14.1 b) ut
efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 75
m3/lägenhet och år för fritidsbostad.

14.4
För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas
den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

14.5
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp
motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6
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Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om
huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd
undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs
föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller
har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens vanämnd.

14.7
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som
framgår av § 18.

14.8
För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning
(kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b). Separat abonnemang
skall upprättas för denna typ av vattenleverans.

15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift.
Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

Utan moms
0 kr

Med moms
0 kr

Beslutas senare, utredning pågår

16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas
efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
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En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall ej erläggas brukningsavgift.

18
18.1 Extra avgifter
18.1.1
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Prislista extra åtaganden

Utan moms

Med moms

Kontroll vattenmätare (vid felfri mätare)

896 kr

1120 kr

Medhjälp för avläsning vattenmätare

536 kr

670 kr

Förgävesbesök vid aviserad/avtalad 2:a gången

536 kr

670 kr

Avstängning och påsläpp av vatten på begäran av
fastighetsägaren eller bristande betalning

432kr

540 kr

Montering och demontering av strypbricka

432 kr

540 kr

Nedtagning av vattenmätare p.g.a. orsak t.ex.
ombyggnad

536 kr

670 kr

Länsning av vattenmätarbrunn i samband med
vattenmätarbyte eller avläsning

432 kr

540 kr

Byte av trasig plombering som fastighetsägaren orsakat

432 kr

520 kr

Byte av skadad eller sönderfrusen mätare som
fastighetsägaren orsakat (exkl. mätare)

432 kr

540 kr

Hyra av brandpostmätare per månad exkl. vatten (lägst
240 kr per hyrtillfälle)

432 kr

540 kr

Medhjälp vid sprinklermotionering

440 kr

550 kr
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670 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

18.1.2
Om till vattenledningsnätet tillförs sprinkleranläggningar, privat brandpost eller motsvarande, ska
fastighetsägaren betala en årlig brukningsavgift enligt tabell nedan:
Anslutning

Med moms

Utan moms

<100

2 432 kr

3 040 kr

100-150

6 424 kr

8 030 kr

150-200

12 854 kr

16 065 kr

200 – 250

27 548 kr

34 435 kr

18.1.3
Fastighetsägare som saknar olje- eller fettavskiljare eller vars anordning, eller tillsyn av anordning,
av huvudmannen konstateras bristfällig, ska betala en avgift för extraordinära åtgärder i det
allmänna ledningsnätet. Avgiften bedöms från fall till fall beroende på omfattning, dock lägst
motsvarande två kontroll- och renspolningsåtgärder per år.
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19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 14–17 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

20
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per varannan månad och halvår enligt beslut av
huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall dröjsmålsränta erläggas på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats
på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

22
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 75 % i konsumentprisindex, KPI samt 25 %
anläggningsindex E84/325 med januari månad 2011 som basmånad. När detta index ändras, har
huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan oförändrad.

23 Taxans införande
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.1.3 och 14.1.7 samt 16,
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den
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vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen
för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av
denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen som finns i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg
och Växjö.
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VA-taxa 2022 för Hallsbergs kommun, rättelse i vatten
avgift
Ärendebeskrivning

VA-taxa 2022 trädde i kraft 1 januari 2022 men innehåller ett fel i beräkningen för kubikmeter
levererat vatten i brukningsavgiften.
Inga felaktiga avgifter har dock tagits ut innan felet upptäcktes.
Vattentaxan finns i tabell 14.1.b på sidan 12 i taxedokumentet.
Förslag till avgiftsrättelse framgår nedan:
14.1.b)
Vatten i kubikmeter
utan moms med moms höjning
VA-taxa 2020
21,00 kr
26,25 kr
-VA-taxa 2021
21,60 kr
27,00 kr
3%
VA-taxa 2022
23,11 kr
28,88 kr
7%

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden godkänner rättelsen av brukningsavgiften för kubikmeter levererat vatten
och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.

Ärendet

VA-taxa 2011 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-15 § 104 med beslut om årlig uppräkning enligt
75 % av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av anläggningsindex E84/E25, med januari månad 2011
som basmånad.
Drift- och serviceförvaltningen föreslog att från och med 1 januari 2022 höja brukningsavgifterna
med 7 % samt att anläggningsavgiften höjs med 15 % som motsvarar ursprunglig indexering sedan år
2011.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 att anta VA-taxa för 2022.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och serviceförvaltningen

Magnus Ribbing

Niklas Hasselwander

Förvaltningschef

Teknisk chef
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Kommunstyrelsen

§ 4 - Beslut om antagande av detaljplan för Del av Kvarsätter 1:4
(20/KS/30)

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att skapa en kvartersstruktur för bostäder, möjliggöra avstyckning
av arrendetomter samt tillskapa ytterligare byggrätter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplan för Del av Kvarsätter 1:4

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Marianne Christiansen och Gustav Hellund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för Del av Kvarsätter 1:4

Beslutsunderlag





TS Antagande av detaljplan
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut om antagande av detaljplan för Del av Kvarsätter 1:4
Ärendebeskrivning

Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning mellan 15 november – 29 november 2021.
Under granskningstiden har 19 skrivelser inkommit. Dessa har sammanfattats med ställningstagande
i ett granskningsutlåtande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplan för Del av Kvarsätter 1:4

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att skapa en kvartersstruktur för bostäder, möjliggöra avstyckning av
arrendetomter samt tillskapa ytterligare byggrätter.
Området bedöms vara ett barnvänligt område med gott om möjligheter till spontan lek, närhet till
grönområden och vatten. Trafikmiljön bedöms vara säker och trygg för barn och unga med ringa
trafikmängder och låga hastigheter längs de slingrande gatorna. Planförslaget innebär att fler kan få
möjlighet att bosätta sig i området. Naturliga miljöer är viktiga för barns möjligheter till spontan lek.
Planområdet har ett utmärkt läge med spännande miljöer för barn att leka och utforska.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Gustav Hellund

Kommundirektör

Planarkitekt

Bilagor
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
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Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 5 - Förslag till yttrande på remissversion Nationell plan för
transportinfrastruktur 2022-2033
(22/KS/31)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun har tagit del av remissversionen nationell plan för transportinfrastruktur
2022-2033. Planeringsramen för åtgärder i den nationella planen utgår till 799 miljarder
kronor, fördelat på vidmakthålla järnväg 165 miljarder kr, vidmakthålla väg 197 miljarder kr
och utveckling av transportsystemet 437 miljarder kr. Av utvecklingspotten går 104 miljarder
kr till Etapper av nya stambanor för höghastighetståg.
Remissversionen i dess helhet finns att läsa på Trafikverkets hemsida, kopiera denna länk för
att komma till remissen: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/nationell-plan/nationell-plan-20222033/

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna tjänsteskrivningen som yttrande på
remissversion Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Under diskussion framkom att kommun i sitt yttrande borde lyfta fram vikten av åtgärder på
riksväg 51 från Svennevad till länsgränsen och att det är en stor brist att Hallsbergs
personbangård inte finns med bland planerade åtgärder för perioden.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att godkänna förslag till yttrande med
ovannämnda förtydliganden och finner att kommunstyrelsen beslutar detta.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivningen som yttrande på remissversion
Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 med ovan nämnda förtydliganden.

Beslutsunderlag




TS yttrande ntp
Nationell plan för transportsystemet 2022-2033, i korthet
Region Örebro läns svar på remiss om förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till yttrande på remissversion Nationell plan för
transportinfrastruktur 2022-2033
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har tagit del av remissversionen nationell plan för transportinfrastruktur 20222033. Planeringsramen för åtgärder i den nationella planen utgår till 799 miljarder kronor, fördelat
på vidmakthålla järnväg 165 miljarder kr, vidmakthålla väg 197 miljarder kr och utveckling av
transportsystemet 437 miljarder kr. Av utvecklingspotten går 104 miljarder kr till Etapper av nya
stambanor för höghastighetståg.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslag till yttrande på remissversion Nationell plan
för transportinfrastruktur 2022-2033.

Yttrande

Hallsbergs kommun har tagit del av regionen Örebro läns yttrande av remissen och kommunen
ställer sig bakom yttrandet med följande förtydligande. Regionen trycker på punkten kring
Trafikverkets skrivning om att de nya stambanorna för höghastighetståg bör finansieras i särskild
ordning utanför anslaget till nationell plan vilket kommunen anser är nödvändigt för att ramarna till
länstransportplanerna kan utökas till rimliga nivåer.
Hallsbergs kommun konstaterar glädjande att många viktiga investeringsåtgärder är med i planen
som är väldigt viktiga för kommunen. Alla återstående etapper på Godsstråket Hallsberg-Dunsjö är
med liksom investeringar av olika spårgrupper vid Hallsbergs rangerbangård. Däremot saknas
åtgärder för utveckling av kapaciteten vid Hallsbergs personbangård, vilket är en stor brist. Detta bör
prioriteras i nationella planen. Hallsbergs kommuns planerade samhällsutveckling kan inte
genomföras förrän översynen av personbangården genomförts.
Hallsbergs kommun är väldigt positiva till att Sveriges första permanenta elväg ska byggas på E20
sträckan Hallsberg-Örebro. Det finns dock en farhåga att det blir svårt att få näringslivet att engagera
sig med den lägre ambitionsnivån av utbyggnad av elvägar jämfört med tidigare planering.
Det finns även många namngivna åtgärder på Västra stambanan för att öka kapaciteten på stråket.
Däremot påtalar Västra stambanegruppen i sitt yttrande på remissen att andra investeringar inte
löser kapacitetsbristen på Västra stambanan. Trafikverket visar i en rapport till regeringen om nya
stambanor och deras avlastningseffekt på Västra och Södra stambanorna. Där kan konstateras att
även när nya stambanor är fullt utbyggt så kommer kapacitetsproblemen vara kvar på sträckan
Göteborg – Alingsås, se bild nedan.
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 av 2

Dnr:22/KS/31

Bild från Trafikverkets kapacitetsutredning (utan och med nya stambanor), 2021

Därför anser kommunen att även 4-spårslösningen mellan Göteborg-Alingsås ska tas med som ett
prioriterat projekt för att öka kapaciteten på Västra Stambanan.
Även riksväg 50 mellan Nykyrka-Brattebo finns med som ett namngivet objekt vilket är positivt.
Förbättringar på riksväg 51 har genomförts och ytterligare förbättringar ska genomföras med
förbifart genom Finspång, trimningsåtgärder från norr om Svennevad och söderut till Finspång och
ytterligare etapper ska byggas i Kumla och Örebro kommun . Kommunen ser att det är bra och
nödvändiga åtgärder. Finspång ligger mitt mellan Bergslagen och Norrköpings intermodala nod.
Genom Finspång passerar årligen en stor del tunga transport på riksväg 51 med Norrköpings hamn
som målpunkt. Funktionaliteten och framkomligheten på riksväg 51 och dess anslutningar till riksväg
55/56, E4, E22 samt Norrköpings hamn är helt avgörande för näringslivet i regionen och bör
prioriteras i den nationella planen.
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Förvaltningschef
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Bilagor
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Region Örebros remissvar Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033
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Sammanfattning
Planförslagets förutsättningar och framtagande
En plan för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:
• drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
• investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
• åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
• stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
• medel till forskning och innovation.
I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och
flygplatser samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov.
Det trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur
vi ska använda vår infrastruktur smartare och effektivare.
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen,
inklusive klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt
fyrstegsprincipen i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan
finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. Transportsystemets
funktion, användning och miljöpåverkan påverkas även av en rad andra faktorer
som inte är en del av infrastrukturplanen, såsom styrmedel, regleringar och
upphandlad trafik. För att nå de transportpolitiska målen är infrastrukturen
en pusselbit bland flera.
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Ökade ekonomiska ramar för utveckling och vidmakthållande
De ekonomiska ramarna för infrastrukturplanen anges i propositionen Framtidens
infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151, beslutad
av riksdagen i bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). Inriktningarna för arbetet
anges också av regeringens direktiv den 23 juni 2021 till Trafikverket att upprätta
ett förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår
till 799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå.
Medlen ska fördelas enligt följande:
• 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll
och reinvesteringar) av statliga järnvägar;
• 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar,
inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;
• 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet.
Av dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya
stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna. 1
Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till vidmakthållande av vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent
(uttryckt i fasta priser). Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär
en ökning med 25 procent jämfört med den gällande planen.

6
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Begränsat utrymme för nya investeringar
Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en
förutsättning som i stor utsträckning styr innehållet i planförslaget. Utrymmet inom
utvecklingsanslaget är i hög grad redan intecknat av den gällande planen, eftersom
många av investeringarna har genomförandetider som sträcker sig bortom planperioden 2018–2029. Om man lägger ihop den gällande planens kostnader för den
resterande planperioden 2022–2029 med kostnaderna för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa planperiod 2030–2033, samt medel till ej namngivna
poster på samma nivå som i gällande plan, så summerar det till 353 miljarder kronor
(i 2021 års priser).
Till detta kommer dock ytterligare kostnadsanspråk. Kostnaderna för investeringarna
i gällande plan har ökat sedan planens fastställelse. Utgår man från en preliminär
tidsplanering av objekten i gällande plan motsvarar kostnadsökningarna omkring
80 miljarder kronor under planperioden, varav omkring 30 miljarder kronor under
planperioden härrör från de etapper av nya stambanor som finns med i gällande
plan. Regeringen har också angett att Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå ska
påbörjas, och Trafikverket bedömer att 3 miljarder kronor är en lämplig nivå under
planperioden. Vidare är det nödvändigt att inrymma den fortsatta utbyggnaden
av det nya digitala signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management
System) i planförslaget. Med en tekniskt optimal utbyggnadstakt skulle ERTMSimplementeringen behöva ytterligare drygt 20 miljarder kronor under planperioden,
förutom 18 miljarder kronor för objekt som redan finns med i gällande plan.
Sammanlagt summerar den gällande planens fortsättning och de ytterligare kostnadsanspråken till nära 460 miljarder kronor under planperioden, vilket överstiger den
angivna ramen för utvecklingsanslaget på 437 miljarder kronor. Trafikverket har
därför i första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra
hand övervägt tidsförskjutningar och etappindelningar av vissa objekt i den gällande
planen. Trafikverkets bedömning är att utrymmet för nya investeringsobjekt i planen
är ytterst begränsat, utöver den fortsatta utbyggnaden av ERTMS samt den av
regeringen utpekade tidigareläggningen av Norrbotniabanan.
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Trafikverkets prioriteringar och förslag i sammanfattning
För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver vissa investeringar
i den gällande planen förskjutas i tid. Trafikverket föreslår att detta i första hand
bör handla om investeringar som inte påbörjats men vars bedömda kostnad ökat
betydligt sedan gällande plan fastställdes. I förslaget till senareläggningar har bidrag
till transportpolitisk måluppfyllelse varit vägledande. För väginvesteringar har
kostnadseffektiva åtgärder för att minska antalet omkomna prioriterats. Sammanlagt rör det sig om nio investeringar i gällande plan som föreslås förskjutas i tid
så att de slutförs efter 2033, vilket innebär att totalt 11 miljarder kronor förskjuts
till efter planperioden. Genom besparingar och omfattningsförändringar minskas
kostnaderna med ytterligare 3 miljarder kronor. Medlen under planperioden
till etapper av nya stambanor för höghastighetståg föreslås minskas från
107 till 104 miljarder kronor eftersom planläggningsprocessen för etappen
Göteborg–Borås har tvingats senareläggas.
Med anledning av bland annat det begränsade budgetutrymmet föreslås en
något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS än den rent tekniskt optimala,
vilket minskar kostnaderna under planperioden med cirka 9 miljarder kronor.
En ännu långsammare utbyggnadstakt än den som nu föreslås skulle innebära
stora problem att upprätthålla ett robust järnvägssystem eftersom den befintliga
signalanläggningen är gammal och sliten, och eftersom ERTMS är en förutsättning för många planerade investeringar.

8
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Planförslaget innehåller också ett begränsat antal nya investeringar som bedöms
vara nödvändiga att inrymma, bland annat kapacitetsförstärkningar föranledda av
de nya industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län och åtgärder för
ökade hastigheter på Ostkustbanan och Västkustbanan, vilket även förutsätter att det
nya signalsystemet ERTMS är utbyggt enligt plan. Kostnaden för dessa uppgår till
cirka 3 miljarder kronor under planperioden.
Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder
med cirka 5 miljarder kronor, eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt
kan förbättra funktionen i befintlig infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan. Trafikverket föreslår vidare att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 2030, vilket Trafikverket anser är en lämplig brytpunkt för att
möjliggöra en utvärdering av systemet med stadsmiljöavtal i syfte att kunna föreslå
hur de bör utvecklas.
Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal
kostnadseffektiva åtgärder inte kunnat inrymmas i planförslaget. Det kan inte
uteslutas att mer samhällsnyttor hade kunnat skapas för den givna budgeten om
vissa av dessa hade kunnat inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger
dock att gällande plan ska genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat
denna fråga vidare.
Grundläggande för Trafikverkets arbete är fyrstegsprincipen, som innebär att
åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt prövas
i första hand för att lösa brister i transportsystemet. Trafikverket arbetar med
så kallade steg 1- och steg 2-åtgärder (åtgärder som påverkar transportefterfrågan
och transportsätt), till exempel trafikinformation, trafikledning, kapacitetstilldelning
och hastighetsgränser. Majoriteten av dessa åtgärder handlar dock om annat än
fysisk infrastruktur varför huvuddelen av detta arbete ligger utanför planförslaget.
De investeringar som finns med i gällande plan har tidigare analyserats enligt
fyrstegsprincipen.
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3. Förbättrade alternativ

2. Fördelning, Åtgärder, utveckling; vidmakthållande

Planförslagets fördelning av medel
Planförslagets fördelning på olika kostnadsposter.
FoI, planering, bidrag mm
Trimning, miljö, stadsmiljöavtal

Vidmakthållande järnväg

Sjöfartsinvesteringar
Väginvesteringar

Etapper nya stambanor
höghastighetståg
Vidmakthållande väg
Järnvägsinvesteringar

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

Kostnadsökningar sker främst i ännu ej påbörjade projekt
Trafikverkets namngivna projekt ingår i stora, komplexa och långa samhällsutvecklingsprocesser, där all kunskap om framtiden inte finns. Projekten innefattar många olika aktörer och perspektiv. Den ursprungliga utformningen och
omfattningen kan förändras under projektets gång. Därutöver kan samhälls-
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utvecklingen medföra förändringar som kan vara svåra att bedöma. Det handlar även
om hur branschindex utvecklas, och förändringar av krav och lagar som sker parallellt
med projektet. Samtidigt kan teknikutveckling leda till att kostnaderna kan minskas.
Eftersom planeringsprocessen bygger på att objekt läggs in i plan i relativt tidiga
skeden är det svårt att undvika att vissa objekt visar sig vara dyrare, eller ge lägre
nyttor, än man bedömt i tidigare skeden. Meningen är att man i planeringsprocessen
ska kunna ompröva åtgärder vartefter man får mer information om nyttor och
kostnader. Det uppstår dock problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent
skede i planeringsprocessen att det är förenat med stora kostnader att ompröva
objektet, till exempel när objektet utgör en förutsättning för andra objekt eller för
bebyggelseplanering. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska genomföras. Trafikverket har därför undersökt besparingar och senareläggningar av objekt i
gällande plan, men inte prövat frågan huruvida några objekt ska utgå ur planförslaget.
Kostnaderna för de namngivna investeringarna i den gällande planen har ökat sedan
planen fastställdes i maj 2018. Det är främst de beräknade kostnaderna för ännu ej
påbörjade projekt som har ökat. Kostnaderna för pågående investeringar i vägar och
banor har i genomsnitt ökat med 7 procent respektive 12 procent i förhållande till den
gällande planen, vilket är något lägre än ökningen av investeringsindex. Kostnaderna
för pågående investeringar i järnvägssystem (varav majoriteten är ERTMS-objekt) har
i genomsnitt ökat med 38 procent sedan gällande plans fastställelse.
De beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade investeringar i vägar och banor har
i genomsnitt ökat med 50 procent sedan gällande plans fastställelse. De beräknade
kostnaderna för ej påbörjade järnvägstekniska system har ökat med nära 80 procent.
En del av kostnadsökningarna förklaras av förändringar av investeringarnas omfattning eller utformning. Ytterligare en del förklaras av dyrare insatsvaror och
en generell ökning av bygg- och anläggningskostnader. Slutligen förklaras en del
av omständigheter som inte varit kända i tidigare utredningsskeden.
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Trafikverkets arbete med stärkt kostnadsstyrning
Trafikverket har ett viktigt ansvar för att åstadkomma en god hushållning med statens
medel och en effektiv verksamhet, och följer löpande utvecklingen och utfallet av
kostnader i pågående och slutförda åtgärder. Detta redovisas i Trafikverkets årsredovisning, men också vid andra tillfällen som i byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka orsaker som ligger bakom förändring av kostnader, bland
annat förändrad omfattning av projekten.
Trafikverket bedriver också ett kontinuerligt arbete för att utveckla kostnadsstyrning
och effektivitet med hjälp av system, processer och rutiner. Detta arbete sker också
mot bakgrund av att inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är
också nödvändig eftersom branschindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i samhället. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla och se över
kostnadsstyrningen, produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Centrala
punkter i detta arbete handlar om att utveckla systematiken vad gäller uppföljning
av orsaker till förändring av kostnader. Trafikverket har därför vidtagit vissa åtgärder
redan under arbetet med planförslaget.
Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet av nya stambanor.
Trafikverket har också beslutat om ett antal åtgärder som särskilt ska prioriteras
under det kommande året. Valet av åtgärder baseras på Trafikverkets egna analyser
och erfarenheter från planarbetet, iakttagelser i tidigare regeringsuppdrag samt
rekommendationer från Riksrevisionen. Åtgärdsområdena är:
• Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar
• i tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under genomförandefasen.
• Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden, bland annat genom att förstärka
systematiken gällande beslut om förändringar i innehåll och omfattning.
• Utveckling av arbetssätt, styrformer och affärsperspektiv så att Trafikverket
proaktivt kan hantera förändringar innan de resulterar i kostnadsökningar.
• Stärkt beredning av förändringshantering för tekniska krav, planeringsförutsättningar och utformningsfrågor.
• Fortsatt utveckling av produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn, till exempel genom att i ett antal utpekade nybyggnads- och underhållsentreprenader nyttja olika typer av innovationsupphandlingar för att
pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare och utförare,
och ge incitament att investera i nya tekniska lösningar.
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Utrymmet i kommande planer är högt intecknat
Många av de namngivna investeringarna i planförslaget har genomförandetider
som fortsätter efter planperiodens slut. Det gäller framför allt de nya stambanorna
för höghastighetståg, men även ERTMS-utrullningen, andra järnvägstekniska
system samt andra investeringar.
Diagrammet nedan ger en ungefärlig bild över planerad verksamhetsvolym inom
utvecklingsanslaget fram till 2040, antaget att ramen för länsplaner och ej namngivna poster är samma som i föreliggande planförslag. Observera att diagrammet
inte inkluderar eventuella tillkommande investeringar i framtida infrastrukturplaner, utan enbart avser investeringar i föreliggande planförslag samt aviserade
fortsättningar av nya stambanor samt järnvägstekniska system.
Eftersom investeringarnas tidsplaner revideras löpande ska diagrammet tolkas med
försiktighet, men det ger en bild av de långsiktiga planeringsförutsättningarna.

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

FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN 2022–2033 – PLANEN I KORTHET

Page 52 of 247

15

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

Vi fortsätter moderniseringen av järnvägen
Det fortsatta införandet av det nya digitala signalsystemet ERTMS är en förutsättning och plattform
för järnvägens modernisering. ERTMS är också en
förutsättning bland annat för nya stambanor för
höghastighetståg och anpassningarna på Ostkustbanan och Västkustbanan för att där kunna köra
tåg i 250 km/tim.
Med anledning av bland annat att utvecklingsans-lagets ram inte räcker till alla kostnadsanspråk föreslår Trafikverket en något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS jämfört med
den rent tekniskt optimala. Med den föreslagna
utbyggnadstakten kommer ERTMS att vara fullt
utbyggt mellan 2040 och 2045. En långsammare
utbyggnadstakt skulle innebära stora problem
att upprätthålla systemets robusthet och ökade
kostnader för att underhålla befintlig signalanläggning som är gammal och sliten.
Andra viktiga moderniseringar är ny optoanläggning för ökad kapacitet i
kommunikationsnät inklusive vägklassificering, nationellt tågledningssystem,
utveckling och förvaltning av Trafikverkets teletransmissionsanläggning, fjärrstyrning av järnväg, samt införande av Future Railway Mobile Communications
System (FRMCS).
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Några väginvesteringar tillkommer
– fortsatt stora vägunderhållsbehov
Ett begränsat antal nya väginvesteringar
Av medlen till namngivna investeringar utgörs 15 procent av vägåtgärder.
De flesta av dessa syftar till att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som de
bidrar till regional utveckling genom förbättrad tillgänglighet.
Planförslaget innehåller, förutom pågående investeringar, två nya namngivna
åtgärder på väg, nämligen mittseparering av E4 mellan Blåberget och Matfors,
och E4 Förbifart Skellefteå med anledning av de stora industrisatsningarna
i området. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på
sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs.
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Åtgärder för ökad trafiksäkerhet
Nollvisionens etappmål för 2020 uppnåddes, och nu
fortsätter resan mot ett nytt etappmål för år 2030.
Väginvesteringarna handlar i första hand om mittseparering och nya trafiksäkra vägsträckningar.
Dessutom finns möjlighet till samfinansiering av
trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet.
Ett annat viktigt område är åtgärder som minskar
skaderisken för fotgängare och cyklister. Trafikverket
fortsätter att höja säkerhetsnivån i plankorsningar
och arbetet med åtgärder för att förhindra obehörigt
spårbeträdande.
Behovet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder
är fortsatt stort, och nödvändiga åtgärder för att
klara etappmålet för 2030 ryms inte i planen.
I Trafikverkets förslag på nya investeringsobjekt
som skulle kunna inrymmas med en ökning av
utvecklingsanslaget dominerar investeringar för
ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd. Förslaget
innehåller nya objekt för omkring 14 miljarder kronor
vars trafiksäkerhetseffekt skulle vara i samma storleksordning som samtliga namngivna objekt i hela
planförslaget. En viss ökning av medlen till trafiksäkerhetsinvesteringar skulle alltså kunna ha
betydande effekter.

VÄGTYPER
Vägtyper är en strategisk
indelning av vägnätet som
baseras på vägens funktion
i transportsystemet.
Indelningen utgör en
grund för prioritering
och planering av åtgärder.
VÄGTYP 1:
Vägar i storstadsområden
VÄGTYP 2:
Vägar som bildar större
sammanhängande stråk
VÄGTYP 3:
Vägar för dagliga resor
och arbetspendling
VÄGTYP 4:
Övriga för näringslivets
viktiga vägar
VÄGTYP 5:
Vägar som är viktiga
för landsbygden
VÄGTYP 6:
Lågtrafikerade vägar

20

Vägarnas underhållsbehov överstiger medlen
Anslaget till vidmakthållande av statliga vägar ökar
med 13 procent jämfört med planen 2018–2029.
Tillståndet på det statliga vägnätet har under en
längre tid gradvis försämrats, och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än
åtgärdstakten. Det betyder att vägsystemet trots
anslagsökningen kommer att försämras snabbare
under planperioden än vad Trafikverket kan återställa.
De ökade underhållsbehoven beror bland annat
på tillkomsten av mer komplexa anläggningar, ett
växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en följd av att de har uppnått
sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och
en utveckling mot allt högre fordonsvikter. Drygt 60
procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970,
och dimensionerat för den trafik som var aktuell
då. Tillsammans bidrar allt detta till ett ökat slitage
och en negativ tillståndsutveckling på stora delar
av vägnätet. Det innebär att Trafikverket inte kan
vidmakthålla vägsystemet kostnadseffektivt eftersom
nödvändiga åtgärder inte kan utföras förebyggande,
i rätt omfattning eller till önskad standard.
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Både det låg- och högtrafikerade vägnätet försämras, vilket ökar risken för
restriktioner på de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet. Nedbrytningen ökar
som en följd av att nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan
prioriteras, vilket leder till växande underhålls- och reinvesteringsbehov. För de
lågtrafikerade vägarna kommer en snabbare tillståndsförsämring av vägunderbyggnaden att ske under planperioden. Risken för mindre störningar och tillfälliga
restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. Trafikverket kommer att
säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för lätt trafik påverkas.
En fortsatt bärighetssatsning bidrar till att de viktigaste vägarna för tung trafik ska
kunna upplåtas för den högsta bärighetsklassen (BK4) och för att kunna upprätthålla nivån på framkomligheten för tung trafik året runt. Vägnätets robusthet på
dessa delar kommer också att förbättras genom åtgärder för att minska sårbarheten
för klimatrelaterade händelser som högre vattenflöden och ökade ras- och skredrisker. De vägar som åtgärdas via bärighetssatsningen kommer därför att vara
robusta och tillgängliga för både tung och lätt trafik.
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Viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt
transportsystem för medborgare och näringsliv
Förbättrade möjligheter till pendling och resande
Åtgärderna i planförslaget bidrar till god tillgänglighet för medborgare och näringsliv i hela landet på flera sätt. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter vidgas arbetsoch bostadsmarknader så att matchningen mellan jobb och arbetstagare förbättras.
Det bidrar till regional utveckling, ökad sysselsättning och till att fler kan hitta
passande arbeten. Bättre tillgänglighet till service, kultur och fritidsaktiviteter bidrar
också till regional utveckling och ökad livskvalitet.
Nära 80 procent av personresandet sker med bil, och ytterligare nästan 10 procent
med buss. Att vidmakthålla vägnätet är därför av stor betydelse för god tillgänglighet, i synnerhet utanför tätortskärnorna. De mest trafikerade vägarna har högst
prioritet, eftersom de har en central funktion för att hålla samman landet, men
även de lågtrafikerade delarna av vägnätet ska ha en acceptabel standard.
Det innebär att vägarna inte ska tillåtas bli så dåliga att framkomligheten för lätt
trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa sträckor under delar
av året trots att det kommer att innebära en försämrad tillgänglighet. Trafiksäkerhetsåtgärder har stor betydelse även för tillgängligheten, genom att resorna blir
3. Förbättrade alternativ
tryggare och säkrare.

makthållande järnväg

Personresandet fördelat per färdmedel.
Andel av inrikes personkilometer.
Reg. tåg 4%
Fjärtåg 4%
Gång 2%

T-bana/spårvagn 2%
Flyg 2%
Sjö 0%

Cykel 1%

Buss 7%
Bil 77%

Vidmakthållande väg
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De nya stambanorna binder på sikt ihop de tre storstäderna och mellanliggande
orter, vilket är särskilt viktigt för tjänste- och fritidsresor. När den långväga persontågstrafiken flyttar över på de nya stambanorna frigörs kapacitet på de befintliga
banorna, som kan användas bland annat för utökad regional kollektivtrafik vilket
har betydelse för arbetspendling.
Planförslaget innehåller en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar.
Under planperioden kommer Trafikverket att fokusera på åtgärder som skapar goda
förutsättningar för barns resor till och från skola, pendling till arbete och studier och
till andra viktiga målpunkter som närservice och fritidsaktiviteter. En del av denna
pott föreslås gå till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder,
både namngivna åtgärder och trimningsåtgärder, längs statliga allmänna vägar.
Trafikverket föreslår också att länsplaneupprättarna med minst motsvarande
summa som de får i samfinansiering, ska planera och genomföra åtgärder på det
regionala vägnätet som bidrar till ökad och säker cykling.
Planförslaget omfattar också cykelåtgärder inom ramen för storstadsöverenskommelserna och stadsmiljöavtalen. Vidare ingår förbättrad cykelinfrastruktur
i flera av väginvesteringarna. Ambitionen är också att höja drift- och underhållsstandarden på cykelstråk där det ger stor samhällsnytta.

Vem ansvarar för delarna inom cykelvägnätet?
• Enskilda väghållare: 153 mil
• Statliga nationella och statliga regionala: 311 mil
• Kommunerna: 2 066 mil (ca 80 procent)
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Stärkt konkurrenskraft för näringslivet
Underhållssatsningar görs på vägar och järnvägar som är viktiga för näringslivet,
inklusive bärighetssatsningar med utveckling av BK4-vägnätet. Åtgärder genomförs
som möjliggör överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt
kapacitetsåtgärder på järnväg. Trafikering av längre och tyngre tåg skapar bättre
tillgänglighet i viktiga godsstråk på järnväg. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten föreslås nya infrastruktursatsningar
i området, framför allt i järnvägssystemet. Den särskilda näringslivspotten ger
möjligheter att bidra till intermodala transportlösningar.
Flera viktiga satsningar sker inom sjöfarten. För att kunna ta emot större fartyg
för ökade malmtransporter görs anpassningar av farleden till Luleå hamn.
Projektet omfattar muddringsåtgärder i hamnen och farleden, farledsutmärkning,
anläggande av ny djuphamn med tillhörande infrastruktur och tillskapande av nya
landytor. Luleå Hamn AB och LKAB står för åtgärderna inom hamnområdet. Vidare
ingår muddring av farleden in till Göteborgs hamn, Skandiaporten, Nordens största
hamn, så att hamnen kan fortsätta att vara en del av de allt större containerfartygens
globala rutt. Därutöver görs utbyte och uppgradering av slussarna i Trollhättan och
förbättring av farleden mellan Landsort och Södertälje och, via ombyggda slussar i
Södertälje, farleden i Mälaren.
Åtgärder för förbättrade pendlingsmöjligheter gör det lättare för näringslivet
att hitta kvalificerad arbetskraft. Särskild vikt läggs vid att vidmakthålla vägar
som är viktiga för besöksindustrin.

Under en dag i Sverige (2020)
• Görs 6 miljoner resor med personbil
• Fraktas 1 300 000 ton gods på väg
• Fraktas 220 000 ton gods med 530 godståg
• Färdas 300 000 personer med 3 100 persontåg
• Färdas 800 000 personer med buss
• Tar 1 200 000 personer cykeln
• Görs 61 000 personresor med färja
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Minskad lokal miljöpåverkan
Planen innehåller ökade medel för att minska miljöpåverkan från transporter och
infrastruktur, bland annat en särskild pott till miljöåtgärder längs statlig infrastruktur. Planen omfattar exempelvis medel till sanering av förorenad mark,
viltpassager, bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd, landskap
(natur- och kulturmiljö) och vatten.
Ramen för buller och vibrationer möjliggör fortsatt arbete och hantering av förelägganden i ungefär samma takt som idag. Landskapsåtgärderna fokuserar dels på de
åtgärder som lagstiftningen kräver och på att begränsa spridningen av invasiva arter,
dels på barriäreffekter för och olyckor med vilt och renar. Ramen för vattenåtgärder
innebär en ökad ambitionsnivå, men den innebär ändå att endast en tredjedel av
behovet för dricksvattenförsörjning och skyddsvärda ekologiska vatten kan åtgärdas.
Åtgärderna mot förorenade områden fokuserar på undersökningar, saneringar samt
på att efterkomma förelägganden. Åtgärdsområdet omfattar också den så kallade
miljögarantin, vilket innebär ersättning till vissa statliga verksamheter.

Samhällsekonomisk effektivitet
Trafikverkets analyser visar att ökningarna av anslagen till vidmakthållande av vägar
och järnvägar är samhällsekonomiskt lönsamma, och att det hade varit samhällsekonomiskt effektivt att öka resurserna ytterligare. Bärighetssatsningarna som
möjliggör tyngre vägfordon har hög samhällsekonomisk lönsamhet, och det vore
vidare mycket samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta längre fordon på delar av
vägnätet eftersom det skulle minska såväl transportkostnader som transporternas
miljöbelastning.
Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet,
baserat på de effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram.
Trafikverket föreslår därför att detta anslag ökas.
De namngivna investeringarna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot (NNK) på
-0,3 (oräknat storstadsförhandlingar och vissa systeminvesteringar som inte kan
effektberäknas); exklusive etapperna av nya stambanor för höghastighetståg blir
genomsnittlig NNK 0,2. För järnvägsobjekten är genomsnittliga NNK -0,2, för
vägobjekten 0,9 och för sjöfartsobjekten 0,7. För både järnvägs- och vägobjekt är
spridningen i lönsamhet mycket stor. Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket
lönsamma investeringar, både vägar och järnvägar, har inte kunnat inrymmas
i planförslaget.
Den samhällsekonomiska lönsamheten för etapperna av nya stambanor är negativ,
med nettonuvärdeskvoter mellan -0,8 och -0,6. Att lönsamheten är så låg beror delvis
på att de etapper som ingår i planförslaget inte används fullt ut förrän hela systemet
är färdigt. NNK för hela systemet (inklusive de etapper som ingår i planen) beräknas
vara -0,5 med nuvarande kostnadsuppskattningar. För närvarande pågår ett arbete
med kostnadsreducerande åtgärder där ambitionen är att minska systemets totala
investeringskostnad med 65 miljarder kronor.
Det övergripande målet om samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning handlar
inte bara om infrastrukturinvesteringar, utan också om att användningen av transportsystemet ska vara effektiv. För detta krävs bland annat styrmedel och regleringar
som internaliserar externa effekter som utsläpp, olyckor och buller, samt ett effektivt
tillhandahållande av offentliga transporttjänster, till exempel regional kollektivtrafik.
Detta ligger dock i huvudsak utanför den nationella infrastrukturplanen.
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Ny teknik och digitalisering ger förutsättningar
för att utveckla ett modernt och hållbart transportsystem
Trafikverket bidrar till ny teknik och implementerar digitaliseringens möjligheter,
vilket utvecklar transportsystemets utformning, underhåll och användning.
Mängden data och information ökar, blir alltmer tillgänglig och skapar nya tjänster
i transportsystemets olika delar. Digitaliseringen möjliggör nya typer av åtgärder
och beslutstöd som bygger på interaktion mellan fordon och infrastruktur för att
skapa nyttor. Trafikverket kommer under planperioden att verka för att tillvarata
digitaliseringens möjligheter genom att utvecklingen av informationsmängder och
den digitala infrastrukturen beaktas, både inom ramen för den egna verksamheten
och i samverkan med andra aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga inslag
av digitalisering som ger direkta effekter i transportsystemet kan underlätta
omställningen till ett hållbart transportsystem.
Prioriterade områden inom forskning och innovation är ökad produktivitet, klimatpåverkan, effektivt, inkluderande transportsystem och digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle.
En viktig del av omställningen till fossilfrihet i transportsystemet är elektrifiering
av vägtrafiken. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på
sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–2026.
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De mest kraftfulla klimatpolitiska verktygen
ligger utanför infrastrukturplanen
Transportsektorns klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive
flyg) år 2030 ska vara 70 procent lägre än år 2010, och vara i princip noll år 2045.
Den absoluta merparten av koldioxidutsläppen från inrikes transporter, cirka
93 procent (2017), kommer från vägtrafiken. Eftersom vägtrafiken utgör omkring
85 procent av persontransportarbetet
och 50 procent av godstransportarbetet
Transportsektorns klimatmål är att utsläppen
från inrikes transporter (exklusive flyg)
så är det ofrånkomligt att vägen till att
år 2030 ska vara 70 procent lägre än
nå klimatmålen i första hand handlar
år 2010, och vara i princip noll år 2045.
om att göra vägtrafiken fossilfri.
Eldrift måste dominera i vägtrafiken inom ett par decennier, huvudsakligen genom
batteridrift men även genom bränsleceller. De fossildrivna fordon som fortfarande
säljs måste också bli effektivare. Under det närmaste dryga decenniet krävs också
ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 2030 ska nås, eftersom det tar
tid att fasa ut bränslefordonen ur fordonsflottan. För allt detta krävs olika typer
av styrmedel samt en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. De centrala
verktygen – styrmedel, regleringar och laddinfrastruktur – ligger dock utanför
planförslaget, eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll av och
investeringar i väg- och järnvägsinfrastruktur.
Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp
av växthusgaser minskas genom att minska vägtrafiken, vilket även bidrar till att
minska trängsel, olyckor, buller och andra typer av utsläpp. I planförslaget går
omkring 85 procent av medlen för namngivna investeringar till järnvägs- och
sjöfartsinvesteringar, och Trafikverket finansierar också en mängd åtgärder
för cyklande och kollektivtrafik. Sådana investeringar och åtgärder kan skapa
mycket stora samhällsnyttor genom att de ökar tillgängligheten för medborgare
och näringsliv utan att ge ökade klimatutsläpp. De bidrar också i någon mån till
att minska vägtrafiken, och kan i viss mån öka effekten av och acceptansen för
åtgärder som gör vägtransporter mindre attraktiva, till exempel höjda bränsleskatter och sänkta hastigheter.
Även de omfattande infrastrukturinvesteringarna i planförslaget har mycket
liten påverkan på det totala trafikarbetet. Enligt preliminära beräkningar minskar
järnvägsinvesteringarna vägtrafikarbetet med totalt en kvarts procent, och vägtrafikinvesteringarna ökar trafikarbetet med ungefär lika mycket. Att effekterna
på det totala trafikarbetet är så pass begränsade beror dels på att vägtrafiken har
en så mycket större andel av transportarbetet än övriga trafikslag, så att även
en stor ökning av ett annat trafikslag motsvarar en relativt liten minskning av
vägtrafiken, dels på att substitutionseffekten mellan trafikslagen är relativt liten.
När transportvolymen ökar till följd av en förbättring, till exempel utbyggnad
av alternativ till vägtrafiken, består huvuddelen av ökningen vanligen av
nygenererade transporter, inte av överflyttning från vägtrafiken.
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Planförslaget bidrar till och passar in med klimatmålen
Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att flytta över
transporter från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även prioriteringen indirekt,
eftersom analyser och trafikprognoser
inkluderar antaganden om styrmedel
Om trafikprognoser
som dämpar vägtrafiken och flyttar
Prognoserna utgör ett underlag för att kunna
identifiera och värdera lämpliga åtgärder
över en del av trafiken till järnväg och
i transportsystemet. Prognoserna beräknar,
sjöfart. Enligt regeringens direktiv
utifrån beslutad politik och omvärldsfaktorer,
ska planeringen baseras på ”ett
hur trafik, resande och transporter kan förväntas
utvecklas.
scenario som innehåller redan
beslutade och aviserade styrmedel
Prognoserna baseras på underlag från externa
källor och två viktiga underlag är Konjunkturoch åtgärder inom transportsektorn”.
institutets prognoser om ekonomins långsiktiga
tillväxt och SCBs prognoser om befolkningsutveckling.

Trafikverkets prognoser och
kalkyler innehåller därför bland
annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter och reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset
ökar till ungefär det dubbla (i fasta priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen
antas också att åtgärder vidtas så att bilinnehavet slutar öka och i stället minskar
något. Dessa antaganden bidrar till att vägtrafikökningen dämpas och att järnvägstrafiken ökar snabbare, så att järnvägens marknadsandel ökar jämfört med idag.
Järnvägsinvesteringar blir därmed något mer lönsamma och väginvesteringar något
mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan dessa antaganden.
Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen.
Den bidrar till uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del
av investeringarna är järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen
genom att planeringen utgår från ett scenario där styrmedel för att dämpa
vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas in i framtiden, och att de
väginvesteringar som ingår i planförslaget är motiverade även helt utan
trafiktillväxt.
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Svar på remiss om förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Region Örebro län är beläget i hjärtat av Sverige med ansvar för hälso- och
sjukvård för våra 300 000 medborgare. Region Örebro län ansvarar även för
kollektivtrafik, infrastrukturplanering, logistik och regional tillväxt. I länet
finns ett aktivt arbete för att ställa om till ett hållbart transportsystem vilket
bland annat kan exemplifieras av vårt regionala elektrifieringslöfte där
genomförandet av elvägspilot Hallsberg-Örebro är en viktig del.
Region Örebro län tackar för möjligheten att svara på remiss om förslag till
nationell plan för transportsystemet 2022-2033 (ert ärendenummer
I2021/02884) och vill framföra nedan synpunkter. Region Örebro län har även
medverkat i framtagande av remissvar från Oslo-Sthlm 2.55 AB, samarbetena
En Bättre Sits och Botniska korridoren och ställer oss bakom synpunkterna
som framförs i de respektive remissvaren.
Region Örebro läns synpunkter i sammanfattning

-

-

Ett helhetsgrepp behövs för att åstadkomma ett planeringssystem som
leder till en omställning av transportsystemet i linje med klimatmålen.
Regeringen bör inför kommande planeringsomgångar formulera
tydliga nationella mål för infrastrukturens funktion och tydliga målår
för när dessa funktioner ska vara uppnådda, till exempel mål om ett
250 km/h järnvägsnät i hela Sverige.
Trafikverket har baserat sin planering på antagandet om ett scenario
som innehåller redan beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder
inom transportsektorn, dessa politiska beslut och åtgärder måste

Postadress
Regionkansliet
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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-

regeringen genomföra. Regeringen måste också aktivt agera inom
andra politikområden för att möjliggöra omställning till ett hållbart
transportsystem i tid för att nå klimatmålen.
Trafikverkets skrivning om att finansiera de nya stambanorna i särskild
ordning utanför anslaget till nationell plan bör hörsammas.
Det behövs mer utrymme för att prioritera kostnadseffektiva åtgärder
som höjer kapaciteten i alla delar av järnvägssystemet, inte minst på
Mälarbanan och järnvägen genom Örebro.
Ytterligare medel bör prioriteras till vidmakthållande.
Länsplanernas ramar måste öka.
Finansiering av steg 1- och 2-åtgärder med medel från länsplaner och
nationell plan måste möjliggöras.
Uppdrag om fortsatt utredning av bristen Oslo-Sthlm bör formuleras på
sådant sätt att det går i linje med åtgärdsvalsstudien från 2017.

Generella synpunkter
Som framgår av remissförslaget har regeringens direktiv starkt begränsat
Trafikverkets möjligheter att föreslå en samhällsekonomiskt effektiv
fördelning av tillgängliga medel. Den främsta orsaken är satsningen på nya
stambanor, i kombination med kostnadsfördyringar, som omöjliggör
tillräckligt stora anslag till vidmakthållande och därtill tränger ut ett stort antal
samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar. Flera redan beslutade
objekt skjuts dessutom framåt i tiden. Inför kommande planperiod och
kommande nationella planer anser Region Örebro län att regeringen bör
överväga att i sina direktiv formulera funktionella krav och tydliga målår för
infrastrukturen som Trafikverket får i uppdrag att uppnå, till exempel ett mål
om ett 250km/h järnvägsnät i hela Sverige. Detta skulle kunna skapa bättre
förutsättningar för en långsiktig men flexibel planering för utveckling av
landets infrastruktur.
Om de nya stambanorna skulle finansieras utanför den nationella planen
frigörs medel inom den nuvarande ramen, som kan användas till en lång rad
mer samhällsekonomiskt lönsamma satsningar för att åtgärda omedelbara
brister under planperioden, några av dem beskrivs i remissvaret nedan.
Förutom det skulle en finansiering av de nya stambanorna utanför nationell
plan underlätta genomförandet av andra åtgärder i planen. Region Örebro län
anser därför att Trafikverkets skrivning om att finansiera de nya stambanorna i
särskild ordning utanför anslaget till nationell plan bör hörsammas.
Region Örebro län är bekymrade över att redan beslutade åtgärder fördyras
och försenas. Detta innebär en försening av effekter och nyttor av nu gällande
plan och stora svårigheter att prioritera nya åtgärder för att fortsätta utveckla
transportinfrastrukturen. Långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar är
bra och ger förutsättningar för regional och kommunal planering av bland
annat kollektivtrafik och bebyggelse men Trafikverket måste åstadkomma en
bättre kostnadskontroll och snabbare framdrift av objekten i nationell plan.
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Svårigheten att prioritera nya namngivna åtgärder får negativa effekter för
möjligheterna till fortsatt regional utveckling. Detta då potentiella
restidsminskningar och möjligheter till bland annat ökad arbets- och
studiependling samt integrering av bostadsmarknader uteblir.
Planens allmänna bidrag till måluppfyllelse och nytta med planen
Det är positivt att förslaget till nationell plan har en stark tyngdpunkt på
vidmakthållande av befintlig infrastruktur och utveckling av järnvägen. Ett
bekymmer är dock att de nya stambanorna tränger ut en lång rad investeringar
som skapar mycket mer samhällsnytta totalt, något som Trafikverket
förtjänstfullt beskriver i kapitlet om planförslagets effekter. Region Örebro län
anser det dock svårt att bedöma planförslagets effekter totalt sett då den
samlade effektbedömningen publiceras först 31 januari, vilket blir alltför sent
för att synpunkter på den ska kunna tas med i detta remissvar.
Med tanke på det ytterst begränsade utrymme till nya prioriteringar som fanns
i och med regeringens direktiv och med de förseningar och fördyringar som
skett för stora delar av de namngivna investeringarna i nu gällande plan bör
skillnaden mellan detta planförslags effekter och nu gällande plan vara små.
Snarare sker väl bara en försening av nu gällande plans nyttor och effekter till
en minskad samhällsekonomisk effektivitet givet de ökade kostnaderna för att
genomföra objekten.
Omställning av transportsystemet

Förslaget till nationell plan har endast små effekter på möjligheten att nå
klimatmålet, eftersom huvuddelen av nödvändiga styrmedel finns inom andra
politikområden, inte minst skattesystemet. Region Örebro län vill påpeka
vikten av att regeringen genomför de politiska beslut och åtgärder som krävs
för att omställningen till ett hållbart transportsystem ska ske i tid för att nå
klimatmålen.
Regeringen betonar vikten av att nå klimatmål och att investeringar i järnväg
och sjöfart bidrar till överflyttning av transporter till mer hållbara trafikslag.
Samtidigt skriver Trafikverket i planförslaget att åtgärder i cykel och
kollektivtrafik, tillsammans med höjda bränsleskatter och sänkta hastigheter
har mycket liten påverkan på det totala trafikarbetet och att den största delen
av utsläppen inte påverkas av det Trafikverket har ansvar för utan nås via
elektrifiering och skatter, bland annat. Trafikverket påstår att de omfattande
infrastrukturinvesteringarna i planförslaget har mycket liten påverkan på det
totala trafikarbetet men också att planen bidrar till och passar in med
klimatmålen. Region Örebro län delar inte den bilden. Många av Trafikverkets
föreslagna åtgärder på väg bidrar snarare till en ökning av trafikarbetet och det
är vida känt att ökad vägkapacitet skapar ny trafik. Trafikverket själva skriver
att transportvolymen ökar efter förbättringsåtgärder på väg, men att
huvuddelen av den ökade trafiken är ny trafik som genererats. Därför är det
inte konstigt att Trafikverkets investeringar i vägar inte bidrar positivt till
klimatmålen utan snarare bidrar till bilism och med det ökade utsläpp, sämre
folkhälsa, stora ingrepp i lokala miljöer och motverkar regeringens målbild om
ett fossilfritt välfärdsland med hållbara transporter. Trafikverkets
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beskrivningar av infrastrukturåtgärders möjlighet att påverka val av färdsätt är
också mycket generella och kan möjligen sägas gälla på en aggregerad
nationell nivå. I delar av landet, särskilt mer tätbebyggda delar och städer,
finns dock förutsättningarna att med infrastrukturinvesteringarna förbättra
möjligheterna till resande med gång, cykel och kollektivtrafik. Detta missar
Trafikverket vilket också verkar påverka prioritering av medel.
Omställningen till ett hållbart transportsystem handlar främst om att
åstadkomma energieffektivare fordon, byte av bränslen och ett
transporteffektivt samhälle. Det transporteffektiva samhället uppnås när
trafikvolymer minskar och det kräver beteendeförändring. Trafikverket
behandlar transporteffektivitet men snarare utifrån perspektivet att ha
tillräcklig kapacitet och att optimera flöden snarare än att planera samhället på
sådant sätt att trafikvolymerna minskar. Region Örebro län anser att det måste
tas ett helhetsgrepp för att åstadkomma ett planeringssystem som leder till en
omställning av transportsystemet i linje med klimatmålen. Planeringen bör
utgå från visioner och sikta mot målbilder som leder till att framtida
generationer har goda förutsättningar till liv. Grunden bör vara långsiktiga
strategier snarare än förhandlingar och prognoser. Ett första steg skulle kunna
vara en översyn av de transportpolitiska målen med bakgrund av det
klimatpolitiska ramverket och Agenda 2030.
Finansiering av steg 1- och 2-åtgärder

Region Örebro län anser det även fortsatt viktigt, något som påtalats i ett
flertal tidigare remissvar på bland annat förslag till nationell plan 2018-2029
och inriktningsunderlaget inför detta planförslag, att möjliggöra finansiering
av steg 1- och 2-åtgärder med medel från länsplaner och nationell plan. Det
finns en stor potential att med denna typ av åtgärder förändra användandet av
infrastrukturen och minska behovet av kostsamma fysiska åtgärder i
infrastrukturen. Att behandla infrastrukturfrågorna och övrig transportpolitik i
två separata spår bäddar för en suboptimal användning av samhällets resurser
och försvårar möjligheten att skapa ett hållbart transportsystem. Genom att
tydligt arbeta med och finansiera åtgärder i fyrstegsprincipens alla fyra steg
skapar man också större förutsättningar att nå ett transporteffektivt samhälle
och bättre användning av de begränsade medlen till infrastrukturåtgärder.
Vidmakthållande av infrastrukturen bör vara en förutsättning
Trafikverket bedömer att medlen för vidmakthållande av järnvägsinfrastrukturen räcker till att bibehålla dagens funktion, men att anslagen för
vägar är för låga och innebär en fortsatt kapitalförstöring och risk för
försämrad framkomlighet, framför allt på det lågtrafikerade vägnätet och vissa
regionala järnvägar där men inte kommer ikapp med eftersläpande underhåll
och vissa reinvesteringar inte kan genomföras. Eftersom medlen till
vidmakthållande inte räcker till att bibehålla dagens funktion i hela
infrastrukturen är det givetvis rimligt att en prioritering av de mer
högtrafikerade delarna görs, det kan dock inte anses vara acceptabelt att
funktionen och därmed tillgängligheten i delar av landet försämras under
planperioden. Förutom att detta skulle innebära en förstärkning av skillnaderna
mellan stad och land och en negativ inverkan på landsbygdens attraktivitet för
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såväl näringsliv som människor bör det också innebära en minskad nytta med
de utvecklingsåtgärder som prioriteras. Bibehållen och i förekommande fall
återställd funktion i såväl väg- som järnvägsnät bör anses vara ett ingångsvärde och förutsättning i planeringen av infrastrukturåtgärder. Region Örebro
län anser därför att ytterligare medel bör prioriteras till vidmakthållande.
Region Örebro län välkomnar att Trafikverket uttrycker en ambition att höja
drift- och underhållsstandarden på cykelstråk där det ger stor samhällsnytta .
Cykeln i sig har potential att bidra till minskat bilresande, främst i tätorter.
Underhåll av cykelvägar är en högt bidragande faktor till att minska antalet
olyckor och öka attraktionsvärdet för cykling. Det är en viktig anledning till att
medel till vidmakthållande bör ökas så att Trafikverkets ambitioner också kan
förverkligas.
Länsplanernas roll i utveckling av transportinfrastrukturen
Länsplanernas andel av den totala planramen har kontinuerlig minskat under
de senaste planperioderna, de är dock ensamt ansvariga för att finansiera
utveckling av de regionala vägarna vilka utgör merparten av det statliga
vägsystemet. Det är på de statliga regionala vägarna merparten av kvarstående
trafiksäkerhetsproblem finns men också där det finns störst potentialen i
investeringar för cykel- och kollektivtrafik utöver det kommunala vägnätet.
Regeringens politik och den nyligen antagna nationella strategin för hållbar
regional utveckling pekar tydligt på regionerna som de regionalt utvecklingsansvariga och de bäst lämpade för att i samverkan med kommuner och andra
aktörer i respektive län avgöra vilka insatser som behövs för att bäst skapa
förutsättningar till regional utveckling, det är också bakgrunden till att
regionerna getts rollen som upprättare av länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Region Örebro län anser att ramarna för länsplanerna måste öka för att kunna
möta behov av såväl trafiksäkerhetshöjande åtgärder som satsningar på
hållbara transporter i form av cykelvägar och anläggningar för kollektivtrafiken men också för att den typ av trimningsåtgärder för kapacitet, robusthet
och hållbarhet som planförslaget lyfter fram, ligger inom den infrastruktur som
finansieras, eller kan medfinansieras, via de regionala planerna. Om medel ska
avsättas till att genomföra denna typ av åtgärder bör de medlen tillfalla de
regionala planerna snarare än att samlas i potter från vilka regionerna kan söka
medfinansiering för åtgärder i länsplanerna så som Trafikverket föreslår i
planförslaget.
Att samla medel i potter är, förutom att det går på tvärs med regeringens
utpekande av regionerna som de mest lämpade att prioritera medel för
utveckling av den regionala transportinfrastrukturen, inte en framgångsrik
metod för att få till fler och mer ändamålsenliga investeringar för ökad
trafiksäkerhet och mer cykelinfrastruktur.
-

För det första skapar denna metod en osäkerhet och oförutsägbarhet för
länsplanerna, det vore bättre att tilldela länsplanerna medlen direkt för
att skapa stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar.
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-

För det andra riskerar utfallet för potterna att bli dåligt då det är
beroende av framdriften i enskilda objekt, en försenad vägplan innebär
att stödet uteblir för att man missar de år under vilka stödet finns.

-

För det tredje utövar regionerna olika metoder för finansiering av
cykelinfrastruktur där kommunal medfinansiering av regionala
cykelvägar i vissa fall är en bärande princip, för dessa regioner blir då
en möjlighet till samfinansiering från en pott i nationell plan mycket
mindre givande än de län där länsplanen finansierar regionala
cykelvägar till 100 procent.

I sammanhanget vill Region Örebro län också beröra Trafikverkets
beskrivning om att behov av investeringar i regionala cykelvägar inte
sammanställts och som inspel till detta framhålla att bara i Örebro län finns
behov av regionala cykelvägar till värde av cirka åtta miljarder och det finns
knappt 1,2 miljarder SEK totalt i Region Örebros remissversion av länsplan
enligt preliminära ramar för 2022-2033.
Ytterligare anledning att öka länsplanernas ramar finns med bakgrund av
Trafikverkets konstaterande att det sker en snabbare nedbrytning av
väginfrastrukturen och att medlen till vidmakthållande är otillräckliga för att
bibehålla infrastrukturens funktion under planperioden. Detta kommer på
längre sikt skapa behov av investeringsåtgärder för att komma till rätta med
problem och brister, åtgärder som i de flesta fall kommer behövas på de
regionala statliga vägarna och således falla an på länsplanerna att finansiera.
Utvärdering av stadsmiljöavtalen och finansiering under hela
planperioden
Region Örebro län har tidigare framfört synpunkter på stadsmiljöavtalen i
bland annat remissvar på inriktningsunderlaget, både egna svar och remissvar
från samarbetet En Bättre Sits. Som tidigare framfört får stadsmiljöavtalen
anses stå för en lovvärd ambition från staten att bidra till omställning till ett
hållbart transportsystem i städerna. Region Örebro län har efterfrågat att den
regionala planeringsnivån tydligare ska involveras i ansökningsförfarandet för
stadsmiljöavtal för att undvika att den regionala planeringen av infrastruktur
och kollektivtrafik förbigås. Därför välkomnar Region Örebro län den
aviserade utvärderingen av stadsmiljöavtalen men vill understryka att
inriktningen bör vara att stadsmiljöavtalen ska finnas kvar och finansieras till
åtminstone samma nivå om 1 miljard/år under hela planperioden.
Utvärderingen bör givetvis analysera stadsmiljöavtalens effekter men bör även
ge förslag till eventuella förbättringar av avtalens utformning, ansökningsförfarande, uppföljning etcetera.
Förbindelsen Oslo-Stockholm
Region Örebro län ser mycket positivt på att Trafikverket föreslår en fördjupad
utredning av stråket Stockholm–riksgränsen–Oslo, och att denna ska göras
tillsammans med Norge (där den norska regeringen redan givit
Jernbanedirektoratet i uppdrag att utreda tillsammans med Sverige). Det är
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även positivt att uppdraget innebär att studera alternativa finansieringsformer.
Det är dock olyckligt att utredningens fokus föreslås ligga på delen mellan
Karlstad och riksgränsen och inte omfatta hela den sträckning som ingick i den
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som färdigställdes 2017 och som sedan följdes av en
avsiktsförklaring mellan Trafikverket och berörda regioner. Region Örebro län
förutsätter att de prioriteringar som finns i ÅVSen fortfarande är utgångspunkten för arbetet med att utveckla stråket, i enlighet med den överenskommelse som gjordes med regionerna och det beslut Trafikverket fattade om
fortsatt hantering 2018-05-31. Uppdraget till Trafikverket behöver därför
formuleras annorlunda än i planförslaget. Bland annat bör det tydliggöras att
utredningen ska se till nyttor i hela stråket inklusive de regionala nyttor som
kan uppstå för delmarknader längs med stråket och inte bara nyttor för
ändpunktsmarknaderna. Att stråket Stockholm-Oslo går längs Mälarbanan där
det är tätbefolkat och det finns flera nodstäder är en självklarhet för att uppnå
önskvärda nyttor längs stråket. Det skulle också vara en fördel ur ett
systemperspektiv då en dragning norr om Mälaren inte skulle innebära
ytterligare belastning på det idag starkt kapacitetsbegränsade snittet JärnaStockholm.
För Örebro läns del är det också angeläget att även Nobelbanan (ny järnväg
Kristinehamn-Örebro) studeras i detta skede, eftersom osäkerheten kring dess
dragning lägger en död hand över betydande områden med hårt exploateringstryck i kommunerna i stråket. Att utreda denna nya länk samtidigt som andra
åtgärder i stråket ger också förutsättningar för etappindelningar av hela stråket
liksom förutsättningar till kommunal planering av bebyggelse och långsiktig
planering av regional kollektivtrafik.
Region Örebro län konstaterar vidare att inga nya objekt på vare sig
Värmlandsbanan eller Mälarbanan ryms i förslaget till ny nationell plan, trots
ett gediget utredningsarbete från Trafikverkets sida och trots att åtgärder på
dessa banor varit högt prioriterade av Trafikverkets regioner Väst respektive
Öst. Vi noterar också att objekten, trots stor samhällsnytta, inte ryms ens om
ramanslaget skulle öka 10 procent, något som understryker vidden av
höghastighetsbanornas undanträngningseffekt på mindre men mycket mer
lönsamma satsningar i andra delar av landet. Som exempel kan nämnas att
dubbelspår på hela Mälarbanan enligt Trafikverkets funktionsutredningar
skulle kosta ca 3 miljarder kr, vilket är mindre än 3 procent av höghastighetsbanornas kostnad under planperioden och mindre än 1 procent av banornas
kostnad totalt.
Åtgärder på Mälarbanan
Åtgärder på Mälarbanan är inte bara angelägna för att möjliggöra en snabb
förbindelse mellan Oslo och Stockholm genom en befolkningstät del av
Sverige. De ger också stor och omedelbar nytta för pendlare i hela Mälardalen.
Dagens sträckor med enkelspår skapar stora störningar i trafiken som påverkar
tusentals pendlare varje dag. Mellan Örebro och Arboga ska all regional trafik
på Mälarbanan och Svealandsbanan dela på ett enkelspår. Konsekvensen är
brist på kapacitet och tillförlitlighet samt långa restider. I den systemanalys
som tagits fram av samarbetet En Bättre Sits har åtgärder på Mälarbanan
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högsta prioritet för att åstadkomma en fungerande trafik i Mälardalen och
dessa investeringar var också bland de högst prioriterade av Trafikverkets
region Öst i förarbetet till planen.
Region Örebro län har i samarbete med bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB,
Örebro kommun, Västerås stad och Region Västmanland låtit Sweco utreda
nyttoeffekterna med ett dubbelspår på hela sträckan. Utredningen visar att
utbyggnad till dubbelspår (till en kostnad av 3 miljarder kr) skulle minska
restiden mellan Örebro och Stockholm via Västerås med 20 minuter. På köpet
skulle kapaciteten på Godsstråket genom Bergslagen öka om man löste
anslutningen mellan Mälarbanan och Godsstråket i Hovsta. Region Örebro län
anser att investeringarna på Mälarbanan måste prioriteras i kommande NTP.
Region Örebro län noterar också Trafikverkets förslag att senarelägga
investeringarna i ERTMS-systemet och att Mälardalen dessutom kommer sist i
denna utbyggnad, som är en förutsättning för att kunna köra tåg i 250 km/h.
Detta är olyckligt eftersom Mälarbanan tidigare pekats ut av Trafikverket som
en av de banor där investeringar för den högre hastigheten skulle innebära allra
störst samhällsnytta.
Godsstråket genom Bergslagen
Godsstråket genom Bergslagen ska enligt planförslaget och regeringens
byggstartbeslut utvecklas söder om Hallsberg. Norr om det finns Hallsberg
som viktig nod och därefter kommer Örebro, som är en flaskhals för
tågtrafiken. Hallsberg/Örebro är nyckeln att lösa för de långväga transporterna
på järnväg från Norrland till Europa. Ökad kapacitet för järnväg och bättre
förutsättningar för omlastning till andra trafikslag i Hallsberg kommer att
gynna systemet i stort och bör ses som en hög prioritet från nationellt håll.
Trafikverket har redan lyft detta men har inte nog med medel. Risken är att de
stora satsningar som görs i norr kommer att hämmas av den bristande
utvecklingen i Hallsberg och Örebro. Förutom mer utrymme till prioritering av
åtgärder enligt nedan för järnvägen genom Örebro och i Hallsberg under
planperioden efterfrågar Region Örebro län tydliga målformuleringar och
målår som på sikt leder till dubbelspår på hela Godsstråket genom Bergslagen
samt tillräcklig kapacitet genom noderna Örebro och Hallsberg.

Järnvägen genom Örebro
Ingen av de brister som lyfts fram i funktionsutredningen för järnvägen genom
Örebro (2019) åtgärdas i förslaget till ny nationell plan. Det handlar om
åtgärder till en sammanlagd kostnad av cirka 1 miljard kronor för att bygga
bort den getingmidja för person- och godstrafik som Örebro är, och framför
allt riskerar att bli, i takt med att järnvägstrafiken ökar samt att anpassa de
båda stationerna för ett ökat resande och ökad trafiksäkerhet. Att åtgärda
bristen vid Örebro C var högt prioriterat i inspelet från Trafikverket region Öst
i förarbetet till nationell plan. Även bristen vid Örebro S är viktig att lösa ur
trafiksäkerhets- och kapacitetsperspektiv, också här finns åtgärder utredda men
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saknas i förslaget till nationell plan. Bristerna framstår som än mer angelägna
att åtgärda mot bakgrund av att EU-kommissionen i förslaget till ny TEN-Tförordning föreslår att Örebro uppgraderas till urban nod i det europeiska
transportnätverket (TEN-T). Region Örebro län anser att de brister som finns
för järnvägen genom Örebro, Örebro C och Örebro S behöver prioriteras in
och åtgärdas i nationell plan 2022-2033.
Hallsberg
Hallsberg är Sveriges största rangerbangård och en viktig nod för hållbara
godstransporter i hela Sverige. Här rangeras tåg på väg till och från Göteborgs
hamn samt övriga Europa. Dubbelspårsutbyggnaden mellan Hallsberg och
Motala möjliggör för ökad mängd godstransporter på järnväg och längre tåg på
sträckan Hallsberg-Malmö. Sträckan är en del av ScanMed-korridoren och av
stor betydelse för Sveriges näringsliv.
Enligt planförslaget är samtliga delsträckor av dubbelspårsutbyggnaden
finansierade liksom investeringar i de olika spårgrupperna på Hallsbergs
rangerbangård. Därtill planeras och genomförs vissa kapacitetshöjande
åtgärder på Västra Stambanan. Inga åtgärder för att utveckla kapacitet och
robusthet vid Hallsbergs personbangård är dock prioriterade i planförslaget,
detta innebär att Hallsberg under kommande planperiod inte kommer att
fortsätta utvecklas som en nod längs Västra stambanan och Godsstråket genom
Bergslagen. Det finns stora risker i att inte prioritera åtgärder i snittet
Hallsberg-Örebro eftersom det kan leda till att denna del av järnvägssystemet i
allt större utsträckning blir en flaskhals i transportsystemet. Åtgärder behöver
göras för att höja kapaciteten- och trafiksäkerheten i syfte att upprätthålla
framkomligheten i stråket och tryggheten vid stationerna. Att sådana åtgärder
inte har prioriterats är mycket oroande för framtidens transporter.
Västra stambanan
Västra stambanan är vårt viktigaste nationella stråk för att sammanbinda
Stockholm och Göteborg. Redan i dagsläget, och även i en framtid med nya
stambanor, spelar banan en viktig roll för regionaltågstrafiken och för
godstransporter till och från landets västra delar, inte minst Göteborgs hamn,
och vidare ut på världsmarknaden. Även om de nya stambanorna kommer
innebära ett kapacitetstillskott till järnvägssystemet som helhet behöver Västra
stambanan fortsätta utvecklas på kort och lång sikt. Region Örebro län
välkomnar den upprustning av stråket som enligt planförslaget ska ske under
planperioden och ser fram emot den ombyggnation av Laxå bangård som finns
med i planförslaget. Därutöver efterfrågar Region Örebro län prioritering av
fler investeringar i stråket så som en bättre anslutning till Värmlandsbanan
(Porlasvängen), och kapacitetshöjande åtgärder på sträckan GöteborgAlingsås.
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Bergslagsbanan och Kinnekullebanan
Planförslaget har en tydlig inriktning på järnvägsinvesteringar. Därför är det
extra viktigt att vidmakthållandet för järnväg också tillgodoser de
lågtrafikerade banornas behov, till exempel Bergslagsbanan och
Kinnekullebanan, och kan säkerställa samt återupprätta dessa banors funktion
under planperioden. Banorna är viktiga för den regionala utvecklingen både
för personresor och för godstransporter till mindre omlastningsterminaler runt
om i Sverige som är beroende av järnväg.
Åtgärder på det nationella stamvägnätet
Örebro län genomkorsas av tre nationella stamvägar, E18, E20 och riksväg 50.
Genom Örebro tätort går samtliga av dessa nationella vägar i gemensam
sträckning och utgör en av Sveriges högst trafikerade motorvägar utanför
storstadsområdena. Därtill är andelen tung trafik på dessa vägar hög. Riksväg
50, även kallad Bergslagsdiagonalen, är ett viktigt stråk för godstransporter
från Norrlandskusten och Bergslagen till landets södra och västra delar. Den
sammanbinder industrier i norra Örebro län och Dalarna med de stora logistiketableringarna och noder för omlastning för att nå vidare ut på marknaderna i
södra Sverige, Europa och världen.
Riksväg 50

Stora investeringar har gjorts för att utveckla riksväg 50 mellan Mjölby och
Lindesberg, med en saknad länk över länsgränsen till Östergötland, NykyrkaBrattebro backe. Region Örebro län välkomnar att denna sträcka finns med i
planförslaget men vill påtala vikten av att fortsätta utveckla riksväg 50 i hela
dess sträckning. Näst efter de investeringar som finns för riksväg 50 i
planförslaget bör genomförande av de åtgärder som rekommenderades i ÅVS
Lindesberg-Dalagränsen inkl. vägförbindelse till omlastningscentralen i Storå
prioriteras.
E18/E20 och riksväg 50 genom Örebro

Generellt sett håller E18 och E20 genom Örebro län hög standard och god
framkomlighet med undantag för E18’s genomfart i Karlskoga där åtgärder för
att lösa trafiksäkerhetsbrister och öka framkomligheten pågår. En ÅVS för
riksväg 50 omedelbart norr om Örebro tätort och E18/E20 genom staden
färdigställdes 2020. Den påvisade behov av åtgärder för att förbättra
framkomligheten för långväga trafik och kollektivtrafik som i dagsläget
begränsas på grund av ett stort påslag av lokal trafik under rusningstid. Örebro
kommun har aviserat att de avser att gå vidare med ett antal åtgärder från den
åtgärdsvalsstudie som färdigställdes 2020 och Region Örebro län förutsätter
att Trafikverket gör det samma. Åtgärder som förbättrar kollektivtrafikens
framkomlighet på riksväg 50 norr om staden kommer att utredas av bland
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andra Region Örebro län och vi är angelägna att genomföra åtgärder för att
trafiksystemet ska utvecklas i linje med hållbarhetsmålen.
Trimnings- och miljöåtgärder
Trafikverket föreslår en ram för trimnings- och miljöåtgärder på 42 miljarder
kr. I detta ingår avsättningar till särskilda trafiksäkerhets-, cykel- och
näringslivspotter. Även om detta är en ökning med 5 miljarder kr jämfört med
gällande plan är det ändå avsevärt mindre än de behov som Trafikverket
beräknade i inriktningsplaneringen. Trafikverket skriver att man ”eftersom
dessa åtgärder ofta är effektiva och ligger i linje med fyrstegsprincipen” skulle
vilja avsätta en större ram, men att planeringsförutsättningarna inte medger
det. Region Örebro län anser att ramen för trimnings- och miljöåtgärder bör
utökas.
Trafikverket har, i linje med regeringens direktiv, inrättat en särskild pott för
cykelåtgärder utmed det statliga vägnätet. Det är positivt att medel öronmärks
för detta ändamål, men sett till behovet att ställa om transportsystemet i hållbar
riktning (klimat, folkhälsa, olyckor) är 1,7 miljarder kronor alldeles för lite
pengar. En betydande del av denna pott bör dessutom tillföras länsplanerna
direkt istället för att utgöra medel för vilka medfinansiering av regionala
cykelvägar kan sökas, se avsnitt om länsplanernas roll.
Elväg och elektrifiering
Region Örebro län är glada över att Sveriges första permanenta elväg ska
byggas på E20 sträckan Hallsberg-Örebro. Det är dock beklagligt att
Trafikverket föreslår än lägre ambitionsnivån av utbyggnad av elvägar jämfört
med tidigare planering. Den sänkta ambitionsnivån kan innebära ännu mer
risktagande för näringslivet som vill delta i elvägspiloten. Osäkerheten kring
elvägarnas framtid gör det ännu viktigare att staten förbereder ekonomiskt stöd
till de aktörer som behöver köpa in fordon för att kunna delta i elvägspiloten
och därmed kunna bidra med kunskap och information om hur elvägar
fungerar i transportsystemet.
Region Örebro län delar Trafikverkets bild av att det behövs både elvägar,
stationär laddinfrastruktur och vätgas för att elektrifiera transportsystemet men
också att det händer mycket annat inom transportutvecklingen. Region Örebro
län ser därför gärna att Trafikverket inte bara testar elvägar i Örebro län utan
även andra typer av lösningar så som längre och tyngre fordon och/eller
autonoma fordon som kan köras med koppling till elvägen, Hallsbergs
rangerbangård och i förlängningen exempelvis Göteborgs hamn. Regeringen
bör uppmuntra regioner, kommuner och företag till att ta ännu fler initiativ för
att snabbare hitta hållbara lösningar för transportsystemet.
Försening av utbyggnad av stort elvägnät

Elvägen Hallsberg-Örebro ska vara färdigbyggd 2025-2026. Region Örebro
län välkomnar Trafikverkets förslag att peka ut elvägssträckor som brister i
kommande nationell plan. Däremot är det synd att det innebär att den
elvägssträcka som byggs efter elvägspilot Hallsberg-Örebro byggs minst tio år
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efteråt på grund av att medlen i nationell plan är intecknade till annat, även
efter 2033. Trafikverket bör i översynen av tidigare utbyggnadsplan involvera
näringslivet ytterligare för att få användarperspektivet på transportinfrastrukturen.
Nationella planen och den nya TEN-T förordningen
I planförslaget beskriver Trafikverket kortfattat viktiga internationella och
nationella flöden och stråk för gods- respektive persontransporter. Dessa stråk
sammanfaller till stora delar med utpekade europeiska transportkorridorer och
det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Parallellt med remiss av nationell
plan pågår också en översyn av förordningen för TEN-T. Denna översyn är ett
viktigt arbete av stor betydelse för det kommande decenniets arbete med att
utveckla framtidens infrastruktur. Sverige behöver ta en aktiv och tydlig roll i
förhandlingarna och säkerställa att hela Sverige synliggörs i kommande
förordning. Genom ett bredare utpekande av noder och sträckor med mera
skapas möjligheter för att öka finansieringen från EU.
Sverige har också redan befintliga åtaganden inom den nuvarande
förordningen för TEN-T, med målsättningar om att färdigställa stomnätet till
2030 och ett utbyggt övergripande nät till 2050. Detta innebär bland annat att
flaskhalsar inom infrastrukturen skyndsamt behöver åtgärdas och den svenska
regeringen behöver ta sitt ansvar för att bidra till genomförandet av TEN-T
nationellt. I det förslag till nationell transportplan som nu remitteras saknas
förutsättningar att nå de utpekade målen vilket Region Örebro län anser vara
beklagligt. Vidare, när beslut om ny TEN-T-förordning är fattat bör
Trafikverket ges i uppdrag att beskriva hur de avser arbeta för att nå målen i
TEN-T utöver den beskrivning som finns för införandet av ERTMS. De bör i
samband med beslutet om ny förordning också ges i uppdrag att utreda och
redovisa vilka åtgärder som bör prioriteras för att nå de europeiska målen och
kraven, bland annat gällande 740 meter långa tåg.
Region Örebro län anser även att Sverige tydligare bör arbeta strategiskt att
söka bidrag ur EU-budgeten, framför allt från fonden CEF2, som kan
delfinansiera vissa angelägna infrastrukturinvesteringar, inklusive förstudier
och utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen.
Region Örebro läns tankar om hur TEN-T bör utvecklas tydliggjordes via ett
positionspapper under våren 2021 och även kommer att förtydligas inom
Regeringskansliets remiss EU-kommissionens paket för effektiv och grön
mobilitet under första kvartalet 2022.
Avslutande ord
Region Örebro län kan konstatera att Trafikverket inte har haft ett lätt uppdrag
när de tagit fram sitt förslag till nationell plan och det är få som är nöjda med
förslaget. Region Örebro län menar att Trafikverket har ett stort arbete framför
sig med att få ordning på kostnader och effektiviteten i planeringen, både för
den period planförslaget gäller och för kommande planperioder. Även
regeringen står inför ett gediget arbete för att hitta fram till en utformning av
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nationell plan som möjliggör ett vidmakthållande och utveckling av
infrastrukturen som likvärdigt motsvarar transportbehoven i hela landet.

För Region Örebro län

Andreas Svahn
Ordförande regionstyrelsen

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 6 - Förslag till yttrande på remissversionen av Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033
(21/KS/187)

Ärendebeskrivning
Region Örebro län har tagit fram ett förslag på ny länsplan för regional transportinfrastruktur
för utveckling av transportsystemet för perioden 2022–2033 Länsplanen ska beskriva vilka
åtgärder som bör prioriteras för att bidra till till att uppfylla mål på såväl nationell som
regional nivå. Med utgångspunkt i relevanta mål och planer har ett övergripande mål
formulerats:
Länsplanen ska bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål och utveckla
tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till transporteffektiva resor och transport
av gods.
För att konkretisera målet har prioriterade funktioner identifierats. De beskriver ett önskat
läge i transportinfrastrukturen för att den på bästa sätt ska kunna bidra till måluppfyllelse
och regional utveckling.
Prioriterade funktioner är:
• Tillgänglighet till och från Örebro
• Tillgänglighet i tvärförbindelser
• Tillgänglighet i landsbygderna
• Hållbart resande
• Effektiva godstransporter
Länsplanens planeringsram är 1 161 mnkr varav 522 mnkr, cirka 45 %, är låsta i pågående
byggnationer eller planerade större åtgärder framförallt de fyra första åren.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yttrandet ska revideras enligt de synpunkter som inkom under utskottets sammanträde.
Ytterligare synpunkter meddelas till berörda tjänstepersoner för beredning inför
kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna tjänsteskrivningen som yttrande på
remissversion Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Under diskussion framkom att kommun i sitt yttrande borde lyfta fram att problemen på
riksväg 51 börjar strax norr om Svennevad och går söderut.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att godkänna yttrandet med ovan
nämnt förtydligande och finner att kommunstyrelsen beslutar detta.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivningen som yttrande på remissversion
Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 med ovan nämnt förtydligande.

Beslutsunderlag



TS yttrande LTP region Örebro län
Remissversion av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033

Paragrafen är justerad
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Förslag till yttrande på remissversionen av Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033
Ärendebeskrivning

Region Örebro län har tagit fram ett förslag på ny länsplan för regional transportinfrastruktur för
utveckling av transportsystemet för perioden 2022–2033 Länsplanen ska beskriva vilka åtgärder som
bör prioriteras för att bidra till till att uppfylla mål på såväl nationell som regional nivå. Med
utgångspunkt i relevanta mål och planer har ett övergripande mål formulerats:
Länsplanen ska bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål och utveckla
tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till transporteffektiva resor och transport
av gods.
För att konkretisera målet har prioriterade funktioner identifierats. De beskriver ett önskat
läge i transportinfrastrukturen för att den på bästa sätt ska kunna bidra till måluppfyllelse
och regional utveckling.
Prioriterade funktioner är:
• Tillgänglighet till och från Örebro
• Tillgänglighet i tvärförbindelser
• Tillgänglighet i landsbygderna
• Hållbart resande
• Effektiva godstransporter
Länsplanens planeringsram är 1 161 mnkr varav 522 mnkr, cirka 45 %, är låsta i pågående
byggnationer eller planerade större åtgärder framförallt de fyra första åren.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslag till yttrande på remissversion Länsplan för
regional transportinfrastruktur 2022-2033.

Yttrande

Hallsbergs kommun anser att förslaget till länsplan är bra och väl genomarbetat och där den
övergripande målsättning har ett klart miljö- och klimatfokus men även ett hållbarhetsperspektiv
med tillgänglighet i fokus. Det är glädjande att potten kring cykelåtgärder har utökats men vi kan
konstatera att det inte är tillräckligt för behovet och ytterligare finansiering behövs.
I förslaget till prioriterade funktionerna är tillgänglighet till och från Örebro samt tillgänglighet i
tvärförbindelser utpekade. Kommunen har också en önskan att tillgänglighet till centralorten i
kommunerna ska prioriteras.
Under punkt 5.3.6 beskrivs persontrafiken mellan Stockholm- Göteborg, via Örebro-Hallsberg-LaxåSkövde, gå i detta stråk under minst 25 år framöver. Stråket är i den regionala utvecklingsstrategi
utpekat som primärt stråk både för persontrafik och godstranporter. Kommunen anser att det även i
framtiden och i ett längre perspektiv kommer vara ett primärt stråk för persontrafik och
godstransporter.
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Under punkt 6.2.3 beskrivs åtgärder/stråk för trafiksäkerhetsobjekt (150 mnkr). Länsväg 529 KumlaHallsberg-Östansjö tas upp under punkt 4 där en rad brister har pekats ut i åtgärdsvalstudien för lv
529. Bristerna är många och kommer kräva omfattande åtgärder som måste prioriteras tillsammans
med kommunen.
Kommunen välkomnar utredningen av prioriterade brister för konsekvenserna av tätorterna längs rv
51, avsnitt 6.3.2 punkt 4. Det är också positivt att trimningsåtgärder för cirka 20 mnkr från Svennevad
söderut mot länsgränsen nu ska genomföras. Även trimningsåtgärder i Östergötland ska genomföras
och Hallsbergs kommun hoppas att de planerade trimningsåtgärder får god effekt för att minimera
de problem som riksväg 51 från strax norr om Svennevad och söderut har. Sträckan har inte minst
det senaste året drabbats av många olyckor med allvarliga och långvariga trafikstörningar som följd.
Detta får stora konsekvenser för godstransporterna till och från Norrköpings hamn. När alla
trimningsåtgärder är genomförda på rv 51 måste detta följas upp för att för att se om åtgärderna har
fått önskad effekt eller om det krävs en framtida 2+1 väg från strax norr om Svennevad ner till
Finspång.
Hallsbergs kommun ser gärna att utredning av prioriterade brister kring regionsbussarnas
framkomlighet i tätorter, avsnitt 6.3.2 punkt 1, även komplettas med utredning kring busstationen i
Hallsbergs tätort. Det är högst olyckligt att etappen med kapacitetsökning av personbangården i
Hallsberg inte prioriteras i förslaget till Nationell plan för transportinfrastruktur. Detta kan få stora
konsekvenser kring den fortsatta samhällsutvecklingen i Hallsbergs centrum. Det försvårar också
planeringen för övrig infrastruktur och möjligheten till bra bussangörningar för regionbussarna i
Hallsberg.
Under punkt 6.4.1 Strukturförändringar kollektivtrafikåtgärder beskrivs utveckling av Örebros
kollektivtrafik med införande av BRT i Örebro som medfinansieras från länsplanen med 125 mnkr
varav 90 mnkr under planperioden. Region Örebro län och Örebro kommun planerar för nytt
stadslinjenät där medfinansering till åtgärder för regionsbussarnas framkomlighet har avsatts 50
mnkr i slutet av planperioden. Huvuduppdraget som länsplaneupprättare är att prioritera
investeringar i infrastruktur på statligt, regionalt vägnät. Det är viktigt att hela regionen får ta del av
investeringsmedel i planen. Det bör därför undersökas om annan finansiering till åtgärder för
regionbussarnas framkomlighet än medel från länsplanen kan ske, tex genom stadsmiljöavtal.
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033
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Sammanfattning
Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Örebro län i uppdrag att upprätta en
ny länsplan för regional transportinfrastruktur för utveckling av transportsystemet för
perioden 2022–2033. Direktivet fastslår att den av regionen upprättade länsplanen ska
beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till till att uppfylla mål på såväl
nationell som regional nivå. Med utgångspunkt i relevanta mål och planer har ett
övergripande mål formulerats:
Länsplanen ska bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål och utveckla
tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till transporteffektiva resor och transport
av gods.
För att konkretisera målet har prioriterade funktioner identifierats. De beskriver ett önskat
läge i transportinfrastrukturen för att den på bästa sätt ska kunna bidra till måluppfyllelse
och regional utveckling. Prioriterade funktioner är:
 Tillgänglighet till och från Örebro
 Tillgänglighet i tvärförbindelser
 Tillgänglighet i landsbygderna
 Hållbart resande
 Effektiva godstransporter
Till funktionerna hör strategier som beskriver hur funktionerna ska nås. Strategierna utgör
tillsammans med funktionerna en prioriteringsgrund för vilka åtgärder som ska väljas i
länsplanen. De prioriterade funktionerna är inte prioriterade, däremot finns en hierarki
bland strategierna. Detta ger stöd i val av åtgärder och vid hantering av målkonflikter.
Strategierna är:
1. Planera enligt fyrstegsprincipen
2. Skapa förutsättningar att välja hållbara trafikslag
3. Prioritera åtgärder i de regionalt viktiga stråken
4. Fokus på jämlikt och jämställt resande
5. Skapa förutsättningar för effektiva godstransporter
När länsplanen antas pågår byggnation och planering för vissa större åtgärder. Dessa är
betraktade som fortsatt prioriterade för genomförande och belastar framförallt de första
fyra åren i planperioden. Den totala kostnaden för dessa åtgärder är 522 miljoner kronor,
cirka 45 procent av den ekonomiska ramen för hela planperioden. Utrymmet för nya
åtgärder uppgår till 639 miljoner kronor. Dessa kommer främst att genomföras år 2026 –
2033.
Medlen delas in i ett antal potter där fördelningen ska ses som en inriktning på hur utfallet
ska bli över hela planperioden. Det innebär att det ett år kan gå procentuellt mer medel till
ett visst område, men det justeras då kommande år. Av tillkommande medel används mer
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än hälften till mindre åtgärder på både statlig och kommunal infrastruktur för cykel,
kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö samt mindre satsningar på väg 50 och det mindre
statliga vägnätet.
Summa
2022-2033

Örebro län
Planram

År 1-3

År 4-6

År 7-12

1 161

Större vägombyggnationer

202

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Riksväg 51 Kvarntorp-Almbro

127

127

Riksväg 63 Förbifart Hjulsjö

75

75

Kollektivtrafik

80

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Mindre kollektivtrafikåtgärder

80

12

26

42

Trafiksäkerhet

150

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Mindre TS-åtgärder

150

18

46

86

Cykel, regionalt vägnät

244

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Grythyttan-Hällefors

36

36

Norra Bro-Almbro

34

34

Sannahed-Ralavägen

24

24

Cykelåtgärder (pott)

150

Utvecklingsåtgärder

89

Samfinansiering av nationell plan

43

Frövi bangård (cykelbro)

23

Kollektivtrafikprioritering väg 50

20

Utvecklingspotten

46

Finmaskigt vägnät

30

Pott

16

2

6

8

305

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Snabbussar Örebro (BRT)

90

70

20

Regionbussarnas framkomlighet

50

Statlig medfinansiering

Mindre åtgärder, kommunal
infrastruktur

7

25

118

År 1-3

År 4-6

År 7-12

23
20
År 1-3

År 4-6

År 7-12
30

17

33

150

31

35

84

15

3

3

9

1 070

381

259

430

Planeringsutrymme, ca 7%

91

10

22

59

Medfinansiering från Nationell plan
mötesfria vägar

37

Medfinansiering från Nationell plan
cykelvägar

?

Enskilda vägar

Totalt

Så här fördelas länsplanens planram på 1 161 000 000 kronor över åren 2022-2033.
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Viktiga ändringar i Kapitel 1

1.

1.1

Länsplan för regional
transportinfrastruktur
2022-2033
Bakgrund

I nuvarande plan är formuleringen att årliga beslut
ska fattas om genomförande. Det är förändrat till
”vid behov”. Anledningen är att det inte är möjligt
att takta årliga beslut med Trafikverkets
processer.
Gränsen för namngivna objekt har höjts från 25
miljoner kronor till 50 miljoner kronor.
Trafikverket ska utforma ett stöd till regionala
cykelvägar och förlänga stödet för mötesfria
vägar som hjälper genomförandet.

Region Örebro län tar på uppdrag av regeringen
fram länsplan för regional transportinfrastruktur som
en del av det regionala utvecklingsansvaret. Trafikverket tar på liknande uppdrag fram en
nationell plan för utveckling av transportsystemet. Den nationella transportplanen
omfattar investeringar på de nationella vägarna, investeringar i statliga järnvägar, drift och
underhåll av statliga vägar och järnvägar, trimnings- och Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033miljöåtgärder samt bärighetsåtgärder.
Trafikverket är den myndighet som ansvarar för att ta fram och genomföra åtgärder i den
nationella transportplanen.
Den regionala länsplanen för transportinfrastruktur innehåller medel för investeringar på
regionala statliga vägar för person- och godstransporter samt för kollektivtrafik, cykel och
trafiksäkerhet. Planen innehåller även statlig medfinansiering till åtgärder på det
kommunala vägnätet. Länsplanerna kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i
nationella planen. Det är Region Örebro län som ansvarar för att prioritera åtgärder till
länsplanen för Örebro län men planen genomförs av Trafikverket. Länsplanen visar hur
fördelningen av medlen för perioden ser ut, vilka prioriteringar som gjorts och hur dessa
prioriteringar motiveras.

1.2

Underlag, mål och inriktning

Viktiga utgångspunkter inför den fortsatta planeringen av förvaltningen och utvecklingen
av transportsystemet utgörs av regeringens och riksdagens ställningstaganden.
Det övergripande målet för transportpolitiken om att säkerställa en samhällsekonomisk,
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringsliv i hela
landet. Åtgärdsplaneringen är ett viktigt instrument för att nå det övergripande målet för
transportpolitiken med funktions- och hänsynsmålen, som sinsemellan är jämbördiga.
Transportinfrastrukturen och hur vi använder den påverkar även andra nationella mål så
som klimat- och miljömål, internationella klimatöverenskommelser samt EU-mål. Utöver
de nationella målen för infrastruktur finns även regionala mål fastlagda i den regionala
utvecklingsstrategin (RUS), det regionala energi- och klimatprogrammet, det regionala
trafikförsörjningsprogrammet samt i den regionala cykelplanen.

8 (73)

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län Page
2022-2033
Datum:
95 |of
247 2021-05-21

Region Örebro län

1.3

Genomförande, ändring och uppföljning

1.3.1 Genomförande
Länsplanen fastställs av regionfullmäktige, men i vilken ordning eller exakta vilka
åtgärder som ska genomföras är inte beslutade för hela planperioden. I huvudsak tas
beslut vid revidering av länsplanen vart fjärde år men ibland kan tilläggsbeslut krävas.
Tilläggsbeslut sker vid behov av Samhällsbyggnadsnämnden för att ge underlag till
Trafikverkets genomförande av planen. Då kan vi hålla jämn takt med Trafikverkets
processer för att få en stabil plan med god framdrift i projekten och bra utfall av medlen.
Underlag till sådana beslut hämtas från utredningar som genomförs i dialog med
kommuner, länsstyrelse och andra relevanta aktörer.
Så här ser Region Örebro läns kontinuerliga dialog med Trafikverket och kommunerna ut.
 Samverkansmöten om genomförande av länsplan hålls med Trafikverket med
jämna mellanrum enligt överenskommen struktur.
 Dialog om infrastruktur förs med kommunerna vid minst två tillfällen per år,
förslagsvis med befintliga konstellationer, exempelvis regional beredningsgrupp
till regionala chefssamverkansgruppen för verksamhetsområdet trafik och
infrastruktur, och vid behov med gruppen för kommunchefer och regiondirektör,
KCRD.
 Ansvarig tjänsteperson för länsplanen ska besöka varje enskild kommun i länet
med jämna mellanrum för omvärldsbevakning och dialog om brister och behov
samt synkronisering av kommunal och regional utveckling av infrastruktur. Det är
fördelaktigt om kommunbesöken genomförs tillsammans med Trafikverket som
är genomförare av länsplanen och ansvarig för drift och underhåll på statligt
vägnät samt utveckling av, bland annat, järnväg och nationellt vägnät.
Statlig medfinansiering
Objekt som ligger på det kommunala vägnätet kan få statlig medfinansiering från planen
med upp till 50 procent. Här finns medel till kollektivtrafikåtgärder liksom till
trafiksäkerhets-, miljö-, och cykelåtgärder. Kommunerna kan ansöka om medel enligt
förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar
m.m. (SFS 2009:237). Ansökningsperioden inleds alltid på hösten med ett dialogmöte där
kommunerna får information om processen och vi för diskussion om brister och behov i
infrastrukturen. Sedan kan de ansöka om medel till månadsskiftet februari/mars.
Ansökningar behandlas och prioriteras av Infragruppen, ett samarbete mellan Region
Örebro län och Svealandstrafiken. Trafikverket fattar beslut om åtgärder och meddelar
Region Örebro län och kommunerna under våren.
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För statlig medfinansiering på enskilt vägnät är ansökningsperioden öppen året runt.
Ansökningsprocessen sköter Trafikverket och har dialog om förslag till beslut med
Region Örebro län när ansökningar väl har inkommit.
Cykel
Vi har kontinuerlig dialog kring utbyggnad av cykelinfrastruktur med kommunerna.
Strävan i Regional cykelplan för Örebro län 2022 är att få en helhet i cykelvägnätet där
cyklisterna inte märker att det är olika väghållare på olika delsträckor. Här behöver vi en
förbättrad dialog med kommunerna och Trafikverket och ett nytänkande. Det kan
innebära att kommuner medfinansierar utveckling av statlig infrastruktur på samma sätt
som länsplanen medfinansierar åtgärder på kommunal infrastruktur. Hur åtgärder
finansieras avgörs i varje enskilt fall, se prioriteringar i cykelplanen. Eftersom
cykelplanen är en precisering av länsplanens cykelprioriteringar ska Trafikverket i sitt
uppdrag att genomföra länsplanen även genomföra cykelplanen. Cykelplanen remitteras
våren 2022.
1.3.2 Ändring och uppföljning
Enligt förordningen för länsplaner för regional transportinfrastruktur (SFS 1997:263)
ska länsplanen revideras om det sker en väsentlig avvikelse i innehållet i den fastställda
länsplanen. Exempelvis om en åtgärd skulle få en väldigt stor kostnadsförändring som
innebär att en annan åtgärd inte kan genomföras enligt plan eller att en så kallad
trimningsåtgärd (<50 miljoner kronor) blir så dyr att den överstiger gränsen för
namngivna objekt (>50 miljoner kronor) och måste namngivas i länsplanen. En sådan
revidering ska stämmas av med Trafikverket, länsstyrelsen och länets kommuner samt
andra berörda myndigheter och en kopia ska skickas till regeringen.
Enligt förordningen för länsplaner för regional transportinfrastruktur (SFS 1997:263)
ska Trafikverket årligen följa upp utfallet i länsplanen med en redovisning av genomförda
åtgärder. Uppföljningen ska presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden av ansvarig
tjänsteperson när den har blivit inrapporterad av Trafikverket.
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Viktiga ändringar i Kapitel 2

2.

Mål och planer som
påverkar länsplanen

Mål som påverkar länsplanen beskrivs i bilaga 1. Nya
mål och strategier som inte fanns, eller har uppdaterats,
sedan länsplanen 2018-2029 togs fram är bland annat
”Den gröna given”, Klimatlagen, Barnkonventionen,
Nationell strategi för hållbar regional utveckling,
Nationella folkhälsomål, EBS systemanalys,
Storregional godsstrategi, ÖMS 2050, Regional
utvecklingsstrategi, Energi- och klimatprogram och
Handlingsplan för hållbara transporter.

När vi har tagit fram länsplanen har vi tagit
hänsyn till olika mål och initiativ på
internationell, nationell, storregional och regional
nivå. Bilden nedan ger en översikt. I bilaga 1
finns en fullständig beskrivning av det länsplanen förhåller sig till.

Internationella mål och strategier
EU Mobility strategy
Agenda 2030

• TEN-T-förordning
• CEF-förordning

Barnkonventionen

Nationella mål och strategier
Miljö- och klimatmål
• Generationsmål
• Miljökvalitetsmål
• Klimatlag

Transportpolitiska mål
Nollvision
Fyrstegsprincipen

Infrastrukturproposition
Direktiv till nationell plan
och länstransportplaner

Nationell strategi för
hållbar utveckling i hela
landet

Nationella folkhälsomål

Regionala mål och strategier
Regional
utvecklingsstrategi

Trafikförsörjningsp
rogram

Energi- och
klimatprogram

Handlingsplan för
hållbara resor och
transporter i
Örebro län

Regional cykelplan

En Bättre Sits –
Storregionala mål
& prioriteringar för
transportsystemet

Storregional
godsstrategi

ÖMS 2050

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033
Länsplanen ska bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål
och utveckla tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till
transporteffektiva vardagsresor och transport av gods
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Viktiga ändringar i Kapitel 3

3.

Länsplanens mål
och inriktning

Det övergripande målet har förändrats något. Klimatet tar
större plats och begreppet ”transporteffektivitet” är infört.
Målet berör nu resor överlag samt gods, inte bara pendling
och godstransporter.
Funktionerna visas nu tydligare som delar av en helhet
som vi vill arbeta för att förbättra. Landsbygderna lyfts
tydligare.

Länsplanen kan ses som ett verktyg för att
Strategierna är något förändrade och har en tydligare
uppnå mål som formulerats i andra regionala
prioritering. Vardagsresandet har blivit resande överlag
strategiska dokument samt de transportoch fokus är tydligare för att arbete för jämlikt och
jämställt resande. Begreppet ”proportionell universalism”
politiska målen och andra nationella mål som
är infört som del av strategin att prioritera jämlikhet och
har bäring på transportsystemet. Gemensamt
jämställdhet.
för målen är att de visar på ett behov av
investeringar som syftar till ett förändrat
användande av infrastrukturen för att uppnå hållbara resor och transporter både för
godstransporter och persontransporter för både vardag och arbete.
Cirka hälften av medlen i länsplanen för åren 2022-2033 tas i anspråk av tidigare
beslutade åtgärder I realiteten innebär det att inriktningen i denna länsplan främst kommer
att påverka den andra hälften vilket gör det ännu viktigare att välja de åtgärder som är
smarta och har bäst effekt för hur människor använder infrastrukturen. De åtgärder som
väljs kommer att genomföras under planperiodens senare del och därefter. Mål och
prioriterade funktioner har därför ett tidsperspektiv bortom planperioden.
Nedan formuleras ett övergripande mål för länsplanen. Planens mål följs av ett antal
prioriterade funktioner som konkretiserar målet och beskriver det önskade läget i
transportsystemet på längre sikt. När vi når funktionerna om hållbart resande, effektiva
godstransporter och tillgänglighet i olika dimensioner kan vi nå länsplanens övergripande
mål och i förlängningen de strategiska regionala och nationella mål med bäring på
transportsystemet.
Till funktionerna hör strategier som beskriver hur de prioriterade funktionerna ska nås. De
ger också vägledning för hur vi ska prioritera och vilka åtgärder som ska väljas i
länsplanen.

3.1

Länsplanens syfte, mål och strategier

Länsplanen förhåller sig i första hand till andra mål och är ett av många verktyg för att nå
de olika målen. Det övergripande målet för länsplanen är därför en sammanvägning av
många mål och de behov och brister som är identifierade för transportsystemet.
Länsplanens funktioner ska utvecklas för att leda till att vi når det övergripande målet.
Länsplanens strategier ger riktning och prioritering hur funktionerna ska förbättras för val
av åtgärder som förbättrar funktionerna inriktning mot det övergripande målet.
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3.1.1 Länsplanens mål
Det övergripande syftet med att ta fram en länsplan är att identifiera och ge underlag för
att prioritera åtgärder och satsningar som kan bidra till att uppnå mål och planer på
internationell, nationell och regional nivå. Utifrån tidigare beskrivet nuläge, utmaningar,
relevanta målen och planer samt de inspel som kommit under planens framtagande har ett

Region Örebro län

Länsplan för regional transportinfrastruktur
i Örebro
län247
2022-2033 | Datum: 2021-05-21
Page
100 of

13 (73)

övergripande mål för länsplanen formulerats. Länsplanens mål ska svara upp mot de
utmaningar, brister och behov som identifierats i andra relevanta planer och på de
dialogmöten som hållits under processen att ta fram länstransportplanen. Målet ska också
ge vägledning vid prioritering av åtgärder.
Övergripande mål för länsplanen:
Länsplanen ska bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål och utveckla
tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till transporteffektiva resor och transport
av gods.
3.1.2 Länsplanens prioriterade funktioner
Transportsystemets grundläggande funktion är att tillhandahålla säker tillgänglighet och
framkomlighet för person- och godstransporter. Funktionerna beskriver ett önskat läge i
transportsystemet:
 Tillgänglighet till Örebro
 Tillgänglighet i tvärförbindelser
 Tillgänglighet i länets landsbygder
 Hållbart resande
 Framkomlighet för effektiva godstransporter

Tillgänglighet till Örebro
Tillgänglighet är en resenärs möjlighet att nå arbetsmarknad, utbildning, service med
mera inom rimlig tid. Örebro är regionens kärna och fyller en viktig funktion för hela
länet. Örebro har också en storregional funktion som ett nav i kollektivtrafiksystemet.
Tillgängligheten till Örebro påverkar förutsättningar för kompetensförsörjning, tillgång
till arbetstillfällen, utbildning, sjukvård och universitetssjukhuset, samhällelig service så
som polis, skattekontor, banker samt utbud av kultur, nöjen, varor och tjänster. För stora
delar av länet betyder tillgänglighet till Örebro också tillgänglighet till Stockholm. Fokus i
den systemanalys En Bättre Sits gjort i östra Mellansverige ligger på att förbättra
förbindelserna till Stockholm från nodstäderna i de storregionala stråken.
Tillgänglighet i tvärförbindelser
Tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna mellan kommunhuvudorter och
transportnoder är viktiga för möjligheten till studie- eller arbetspendling samt dagligt
utbyte av varor och tjänster. I vissa av de regionala tvärförbindelserna finns redan i dag
etablerade relationer för arbetspendling. Dessa bör vi bygga vidare på för att uppnå en
flerkärnighet där hela länet har förutsättningar för en positiv utveckling när det gäller
kompetensförsörjning, sysselsättning och bostadsmarknad.

14 (73)

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län Page
2022-2033
101| Datum:
of 2472021-05-21

Region Örebro län

Tillgänglighet i landsbygderna
För dem som bor och/eller verkar på landsbygderna och i mindre tätorter är tillgänglighet
till lokala målpunkter med olika utbud och service nödvändig för en fungerande vardag.
Bilen används till stor del men vardagsresande kan också ske med kombinerad mobilitet
där flera transportmedel används för resan. En god tillgänglighet i närområdet gör det
möjligt med ett hållbart resande där andel gång, cykel och kollektivtrafik ökar även för
boende i landsbygderna. Det skulle bidra till mer attraktiva boendemiljöer med bättre
uppväxtvillkor för barn, en god och jämlik folkhälsa genom aktivt resande och till
minskad klimatpåverkan.
Hållbart vardagsresande
Transportsystemet ska bidra till en hållbar utveckling enligt de tre hållbarhetsperspektiven
– ekologiskt, socialt och ekonomiskt.





För det vardagliga resandet där hela eller delar av resan genomförs till fots, med
cykel, buss eller tåg måste cykel och kollektivtrafik vara de mest attraktiva
trafikslagen. Detta ses som nödvändiga åtgärder för att nå klimatmålen. För att
åstadkomma sådan utveckling behöver kollektivtrafik och cykelinfrastruktur vara
kapacitetsstark, tillgänglig och attraktiv så som det beskrivs i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet respektive den regionala cykelplanen för Örebro
län.
Vi får ett socialt hållbart transportsystem när det likvärdigt svarar mot alla
gruppers behov och är trafiksäkert.
Transportsystemet bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling när det förser
resenärer och näringsliv med framkomlig och trafiksäker infrastruktur som ger
möjlighet till effektiva transporter.

Effektiva godstransporter
Örebroregionen har ett strategiskt läge i Sverige och Skandinavien för godstransporter och
det är ett av regionens styrkeområden. Effektiv godshantering bidrar till att förstärka
regionens position som bästa logistikläge och öka regionens konkurrenskraft. Regionens
transportinfrastruktur ska skapa god framkomlighet för godstransporter på järnväg och
väg och bidra till att öka andelen gods med fossilfria trafikslag.
3.1.3 Länsplanens strategier
Länsplanens fem strategier ska vara vägledande vid prioritering av brister, behov och
åtgärder och peka ut vissa fokusområden inom vilka åtgärder är prioriterade för att nå
funktioner och mål. Strategierna redovisas i prioriteringsordning.
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Planera enligt fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen1 är Trafikverkets arbetsstrategi och den tillämpas för att säkerställa en
god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen – 1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. Bygg
nytt – täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och av vår
infrastruktur.
För att nå nationella och regionala mål inom klimat och miljö måste sättet vi använder
infrastrukturen förändras. Andelen gång, cykel och kollektivtrafik av det totala resandet
måste öka samtidigt som resandet med bil behöver minska och godstransporter ska
effektiviseras. Planering enligt fyrstegsprincipen lägger grunden för att rätt åtgärder väljs
för att lösa de brister och behov som finns i infrastrukturen. Planeringen sker med ett
trafikslagsövergripande perspektiv.
Region Örebro län kommer eftersträva åtgärder som styr mot beteendeförändring och
minskar behovet av fysiska åtgärder, steg 1 och steg 2 enligt fyrstegsprincipen. Att
planera enligt principen skapar förutsättningar för att hitta åtgärder som bidrar till minskat
behov av resor och transporter samt till överflyttning av resor och transporter till
hållbarare trafikslag. Om en åtgärd bedöms bidra till sådana överflyttningseffekter ska
detta vara en del av bedömningen vid val av åtgärder i exempelvis åtgärdsvalsstudier.
Även digital infrastruktur bör beaktas i samband med planering av transportinfrastruktur
för att vidareutveckla och skapa förutsättningar för att dra nytta av digitaliseringens
möjligheter.
Skapa förutsättningar att välja hållbara trafikslag
Det behövs en förändring av transportbeteende och överflyttning mellan trafikslagen för
att nå ett hållbart transportsystem. För att fler ska välja bort den egna bilen till förmån för
att färdas till fots, med cykel eller med kollektivtrafik och andra delningstjänster måste
dessa transportmedel vara kapacitetsstarka och attraktiva. För att uppnå större andel
hållbara resor krävs insatser från flera olika aktörer, däribland investeringar med
länsplanen. När transporterna blir hållbara kan vi dels nå klimatmålen om minskade
växthusgasutsläpp och dels minska trängseln framförallt i rusningstider.
En central strategi för att nå klimatmålen är att länsplanen ska bidra till att skapa bättre
tillgänglighet med cykel och kollektivtrafik. Därför behövs en satsning på infrastruktur för
dessa trafikslag. Åtgärder som syftar till att öka andelen resande med cykel och
kollektivtrafik är alltså prioriterade, framförallt i de utvecklingsområden där boende ska
kunna klara sitt vardagliga resande utan bil samt i de viktigaste kollektivtrafikstråken

1

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--ochanalysmetoder/fyrstegsprincipen/ (Hämtad 2021-09-22)
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enligt strukturbilden för bebyggelse och kollektivtrafik i den regionala
utvecklingsstrategin2. För cykel gäller prioriteringsgrunderna i den regionala cykelplanen.
Prioritera åtgärder i de regionalt viktiga stråken
I den regionala utvecklingsstrategin finns strukturbilder med de regionalt viktigaste
stråken för kollektivtrafik, persontransporter och godstransporter i länet. För att
åstadkomma förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet bör investeringar i regional
transportinfrastruktur i första hand ske i de stråk där många länsbor gör sina vardagsresor
i form av arbetspendling, skolresor och serviceresor. Bedömningen är att satsningar i
dessa stråk har störst effekt och betydelse för den regionala utvecklingen, därför bör de
största enskilda satsningarna och större mängden mindre åtgärder ske i eller i anslutning
till dessa stråk. För att åstadkomma tillgänglighet och hållbarhet i dessa stråk krävs
åtgärder för ökad kapacitet, minskade restider och ökad andel resande med kollektivtrafik
och andra hållbara trafikslag samt förbättrad trafiksäkerhet.
Eftersom vardagsresor mellan och inom tätorter ofta går i stråk får många resenärer del av
förbättringar som görs i stråken för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Det finns även
potential att förändra färdmedel när antalet resenärer når en kritisk massa för att
kollektivtrafik ska vara relevant. Med förändrade arbetssätt kopplat till digitalisering och
pandemi arbetar fler hemifrån. Konsekvensen blir att vardagsresandet förändras och fler
rörelser blir lokala och fritidsresandet ökar. Det lokala fritidsresandet kan gynnas av
åtgärder i stråk som primärt är viktiga för arbetspendling, skolresor och serviceresor men
vissa relationer kan ibland behöva utvecklas separat från dessa för att gynna exempelvis
hållbar turism.
Fokus på jämlikt och jämställt resande
Insatser som genomförs i länsplanen ska vara riktade till hela befolkningen men samtidigt
vara proportionella till de behov som finns i mer utsatta grupper av befolkningen, så
kallad proportionell universalism. För persontransporter läggs fokus i länsplanen på ett
jämlikt och jämställt resande och åtgärder som kan minska sociala klyftor. Det är viktigt
att åtgärder som prioriteras utgår från att minska klyftorna mellan olika sociala grupper
som i dag har olika tillgång till transportsystemet och därigenom olika förutsättningar att
ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Investeringar i infrastruktur ger förbättrad
tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet och ökad trygghet på platser, oavsett om klyftorna
beror på geografiska, ekonomiska, åldersmässiga eller språkliga förutsättningar.
Skapa förutsättningar för effektiva godstransporter
Effektiv och hållbar logistik uppstår framförallt när den är ekonomiskt lönsam.
Länsplanen kan bidra till lönsamma, hållbara godsflöden genom investeringar som
2

https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/regionala-utvecklingsstrategin/ (Hämtad 2021-09-22)
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exempelvis förbättrar möjligheten att flytta över gods från väg till järnväg. Vissa flöden
kommer dock även fortsättningsvis hanteras effektivast på lastbil och det är därför viktigt
att även väginfrastrukturen är robust, har hög framkomlighet, är trafiksäker och ger
möjlighet till så miljöeffektiva vägtransporter som möjligt. Det gäller både i de viktigaste
stråken och på mindre vägar i landsbygderna där Örebro län har brister i den
grundläggande tillgängligheten för godstransporter.
Förutsättningar för effektiva godstransporter skapas i första hand genom att fokusera på
investeringar i de stråk som identifierats i strukturbild för godstransporter och logistik i
den regionala utvecklingsstrategin. Åtgärder för att förbättra och bibehålla god
framkomlighet för godstrafiken samt åtgärder för att bidra till att andelen gods på
miljövänliga trafikslag, framförallt järnväg, ökar är därför prioriterade. Åtgärderna ska
också bidra till att öka konkurrenskraften för logistiknäringen som helhet och att stärka
regionens logistikläge.
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Viktiga ändringar i Kapitel 4
Kapitlet är nu en sammanfattning av bilaga 2, som
delvis motsvarar kapitel 2 i länsplanen 2018-2029.

4.

Detta är Örebro län

4.1

Örebro län i korthet

Örebro län har ett strategiskt läge mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Oslo och
Göteborg och framförallt är närheten till Stockholm mycket betydelsefull för länets
utveckling i dag. Länet har blivit en alltmer integrerad del av Stockholm-Mälarregionen
tack vare omfattande infrastrukturinvesteringar och satsningar på regional tågtrafik. Trots
stora satsningar har vi långa restider till storstäderna och vi behöver bygga vidare på våra
egna styrkor och specifika förutsättningar för att klara den framtida utvecklingen. Flyget
har en fortsatt viktig roll för den internationella tillgängligheten. Örebro Airport är
strategiskt viktig för länets internationella tillgänglighet men även tillgängligheten till
Arlanda har stor betydelse.
Örebro län genomkorsas av Sveriges största transportleder för gods, både på väg och på
järnväg. Tillsammans utgör Västra stambanan, Mälarbanan, E18 och E20 de nationellt
viktiga stråken mellan Stockholm och Oslo samt Stockholm och Göteborg. Väg 50 fyller
tillsammans med Godsstråket genom Bergslagen en viktig funktion i att knyta samman
norra delarna av Sverige med de södra delarna av landet och Centraleuropa. Hallsberg är
landets viktigaste godsnod med stor betydelse även ur ett internationellt perspektiv.
Örebro flygplats är Sveriges fjärde största fraktflygplats.

Örebro kommun, där hälften av länets invånare bor, är i kraft av sin storlek och
utbildnings- och arbetsmarknad ofrånkomligt den dominerande staden i länet. Men alla
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kommuner är viktiga och alla är beroende av varandra. Behov av kompetens, bostäder,
livsmedel, kultur och natur visar tydligt hur mycket nytta vi har av att växa och
komplettera varandra.
Basindustrin och naturtillgångarna är ursprunget till flera av länets styrkor inom
näringslivet. För att klara en allt hårdare konkurrens behövs nu även specialisering och
allt högre kunskap och kompetens. Den ekonomiska tillväxten är i dag starkast inom
kunskapsintensiva näringar – verksamheter inom såväl tillverkande industri, hälso- och
sjukvård som tjänste- och servicenäringar.
Globalisering driver ekonomisk utveckling och en stor del av ekonomin i Örebro län är
inflätad i de globala ekonomiska värdekedjorna. Internationellt utbyte av varor och idéer
ökar i både skala och hastighet och förmågan till innovation, förnyelse och flexibilitet i
både privat och offentlig verksamhet är nödvändig för att kunna tackla globaliseringens
utmaningar. Det finns redan idag en växande efterfrågan på resurseffektiva och
miljöanpassade produkter och tjänster. Utvecklingspotentialen inom den cirkulära
biobaserade ekonomin bedöms därför vara stor. Än så länge är potentialen relativt
outnyttjad i länet, men är en förutsättning för en framtida miljödriven
näringslivsutveckling och global konkurrenskraft. Här är landsbygderna en stor resurs,
framför allt för livsnödvändig försörjning av vatten, livsmedel och energi, biobaserade
produkter och lokal förädling.

4.2

Nulägesbeskrivning

Det här avsnittet är en sammanfattning av bilaga 2, som beskriver nuläget i länet utifrån
trender, klimat och miljö, hälsa, boendemiljöer, transporter och tillgänglighet.
4.2.1 Trender
Fem megatrender som identifierats påverkar oss, människan; globalisering, digitalisering
och teknisk utveckling, urbanisering, demografiska förändringar och hållbarhetsfokus.3




3
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Globaliseringen har påverkats av pandemin och färre reser mellan länder nu. Hur den
trenden blir på sikt är osäker. Däremot har den digitala globaliseringen fått ett stort
uppsving under pandemin och den globala handeln ökat.
Digitalisering och teknisk utveckling har snabbspolats när pandemin tvingat oss till
drastiska åtgärder som förändrat beteenden som påverkat både arbetsvanor och
transportbeteenden. Att utvecklingen kommer fortsätta i samma riktning efter
pandemin är säket, vilket ställer krav på utbyggnad av digital infrastruktur.

Omvärldsrapport 2021, Region Örebro län, 2021.
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Urbaniseringen påverkas av den digitala utvecklingen. När digital infrastruktur och
tekniska möjligheter utvecklas minskar det den geografiska platsens betydelse och
skapar en förskjutning av ekonomiska aktiviteter. I vanliga fall är tillgången till arbete
inom pendlingsavstånd den enskilt viktigaste källan till variation i bostadspriser men
det tenderar att ändras. En folkförflyttning till platser med höga attraktiva värden kan
påverka åldersstrukturen i olika geografier. När distansarbete gör avståndet mellan
bostad och arbetsplats mindre viktigt ges möjligheter till platser vid sidan av de stora
stråken att utvecklas. Distansarbete har trendmässigt ökat i Sverige under den senaste
tioårsperioden och det finns undersökningar som tyder på att det fyr- eller
femdubblats under pandemin.
Demografiska förändringar har påverkats strukturellt av pandemin. Sveriges
folkökning har varit den lägsta på flera år på grund av minskad invandring under
pandemin, vilket kan ha påverkan på åldersstrukturen på sikt.
Hållbarhetsfokus har ökat de senaste åren och cirkulär ekonomi, återbruk, uthyrning,
up-cycling och hållbart resande har blivit allt vanligare. ”Hållbarhet som en tjänst”lösningar vägleder till smarta val kombinerat med bekvämlighet.

Trafikverket har titta på liknande megatrender som de kopplar till förändringar i
transportsystemet4. Trafikverket pekar på att:
 Transportsystemet blir mer digitaliserat och automatiserat.
 Nya digitala tjänster skapar ”det femte trafikslaget” som innebär resfri
tillgänglighet vilket gör att resor inte alls behöver.
 Ökade krav på lägre växthusgasutsläpp från fordon och krav på fossilfrihet.
 Trycket på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter väntas öka i takt med
befolkningstillväxten, vilket ökar krav på tillgänglighet och mobilitet.
 Godstrafiken väntas öka kraftigt men kan motverkas genom ökad
transporteffektivitet och överflyttning mellan trafikslag.
 Transportsystemet blir mer integrerat i samhällsutvecklingen vilket ställer ökat
krav på samhällsplaneringen.
 Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta transportsystem.
 Ökad uppmärksamhet kring trygghetsfrågan i transportsystemet

4.2.2 Uppföljning transportpolitiska mål
Trafikanalys har i uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet
utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. I varje redovisning pekar
Trafikanalys ut trender inom olika områden och har valt ut nyckelområden som är extra
viktiga att de transportpolitiska målen ska uppnås och upprätthållas.

4

Trender i transportsystemet – Trafikverkets omvärldsanalys 2018.
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Det övergripande transportpolitiska målet och tillhörande funktionsmål har över de tre
senaste åren en genomgående negativ utveckling vilket innebär en övervägande negativ
utveckling generellt och särskilt för indikatorerna som rör funktionsmålet. Genomgående
negativ utveckling har indikatorn om fysiskt aktiva resor samtidigt som tillgänglighet utan
transporter ökat och tillgänglighet för persontransporter samt användbarhet för alla i
transportsystemet utvecklats negativt eller neutralt. Energieffektivitet har neutral
utveckling för alla tre år precis som den samhällsekonomiska effektiviteten i
transportsystemet.
Hänsynsmålet har en neutral utveckling över de tre senaste åren där påverkan på
naturmiljö och människors livsmiljö inte förändrats nämnvärt. Utvecklingen för
växthusgasutsläpp samt omkomna och allvarligt skadade är positiv sedan 2009 men går
för långsamt för att nå delmålen.
4.2.3 Klimat och miljö
För att nå våra regionala klimatmål till 2030 finns ett flertal åtgärder identifierade i
Handlingsplan för hållbara transporter för att minska transportsektorns
växthusgasutsläpp med 70 procent jämfört med nivån för år 2010. Länsplanen kan inte
finansiera utbyggnad av infrastruktur för förnybara bränslen men kan skapa
förutsättningar för effektiva körsträckor genom att utveckla av infrastrukturen. För
länsplanen kan åtgärder handla om att öka förutsättningar för transporteffektivitet eller
bidrar till ändrade beteenden där överflyttning görs till resor med hållbara trafikslag,
vilket kan minska utsläppen av växthusgaser.
I infrastrukturprojektens planeringsskede tas hänsyn till olika mål och Trafikverket gör
alltid en miljökonsekvensbedömning när de tar fram en vägplan, enligt det lagstadgade
planförfarandet.
4.2.4 Folkhälsa
En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i befolkningen har en bra fysisk och
psykisk hälsa, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället. Hälsan är
viktig för den enskilda individen, och bidrar även till att stärka samhällets utveckling. En
god och jämlikt fördelad folkhälsa är även centralt för en hållbar utveckling. Där är vi inte
idag. Proportionell universalism innebär att när vi gör insatser för att förbättra hälsa bör
insatserna vara universella, det vill säga riktade till hela befolkningen, men samtidigt vara
proportionella till de behov som finns i mer utsatta grupper. Med andra ord, när vi
utvecklar transportinfrastrukturen för att förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet i det
allmänna transportsystemet bör det göras särskilda insatser för socialt utsatta grupper. För
att nå de nationella målen om folkhälsa rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att man
börjar med barnens livsvillkor och barnens boendemiljöer. Åtgärder ska alltså gynna alla
men vara särskilt riktade till vissa socialt utsatta grupper, framförallt barn.
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4.2.5 Jämlikhet och jämställdhet
I de transportpolitiska målen står det att transportsystemet ska vara utformat som jämlikt
och jämställt. Dagens transportsystem är varken jämlikt eller jämställt och mycket beror
på en historisk skuld i planeringen. De som arbetat med planering och suttit på
beslutsfattande positioner har inte varit representativt för samhället, vilket har missgynnat
sociala grupper med mindre makt som har svårare att komma till tals.
Kvinnor och män har olika beteende i transportsystemet. Kvinnors resvanor har högre
trafiksäkerhet samt lägre utsläpp och energianvändning jämfört med mäns. Med ett fullt ut
jämställt transportsystem och samhälle skulle inte resandet se ut som idag. Det handlar
om att skapa lika förutsättningar att välja typ av resa. Skillnaden i transportbeteende
mellan män och kvinnor i Sverige är så stor att om alla män skulle resa som kvinnor
skulle energianvändningen i transportsystemet minska med nästan 20 procent5. Ett
jämställt transportsystem har stor potential att bidra till ökad folkhälsa.
4.2.6 Befolkning och sysselsättning
Befolkningen i Örebro län har växt med tio procent sedan 1995. Till år 2040 beräknas det
bo 324 000 personer i Örebro län. Här kan också noteras att en fortsatt ojämn
inomregional fördelning förutspås där merparten av de nya invånarna kommer till Örebro,
Kumla, Hallsberg och Lekeberg. Örebro och Lekeberg förväntas öka mest procentuellt, 13
respektive 15 procent. I Ljusnarsberg och Laxå kommuner förväntas en minskning med
tio procent medan övriga kommuner står still, minskar eller ökar, fast mindre än länets
ökning i sin helhet6.
Regionförstoring är ett geografiskt begrepp som innebär att lokala
arbetsmarknadsregioner växer samman. Detta sker bland annat genom att
kommunikationerna i området byggs ut, vilket möjliggör pendling från landsbygd och
mindre orter till arbete eller studier i större orter – eller omvänt. Regionförstoring antas
vara en faktor som starkt bidrar till den regionala utvecklingen. Inom länet har
urbaniseringen i Örebro län liksom i övriga delar av landet lett till en demografisk
förskjutning av befolkningen mot Örebro och kommuner med nära geografisk anknytning
till Örebro. Det är städernas storlek och täthet som lockar med nya möjligheter till
företagande och försörjning, utbildning, kultur och upplevelser. Enligt den regionala
utvecklingsstrategin kommer kraven på djupare kunskaper inom allt smalare och mer
nischade arbetsfält leda till att det krävs ett större befolkningsunderlag för att hitta rätt
kompetens inom arbetsmarknaden. Tätbefolkade och folkrika regioner är därför ofta mer
attraktiva för företagsetableringar och investeringar än mindre tätbefolkade regioner. Det
är också en orsak till att Örebro som stad växer då många människor lockas till de större
5

Rapport – jämställdhet och transportsystemet. 2020. Vinnova.

6

Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021-2040. SCB, 2021.
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städerna. Antingen flyttar de dit eller så pendlar de dit. Förbättrade pendlingsmöjligheter
leder till att människor reser allt längre sträckor till sina arbeten med en allt snabbare
förstoring av arbetsmarknadsregionerna som följd.
Befolkningen minskar i många av de mindre kommunerna inom Örebro län. Närheten till
naturen och den sammanhållande gemenskapen är två av flera viktiga faktorer för
landsbygdens attraktionskraft. Det finns samtidigt en positiv utveckling även i många
mindre kommuner, tätorter och landsbygder, inte minst inom pendlingsavstånd från de
större städerna. Dock blir befolkningen äldre samtidigt som många äldre fortsätter att arbeta
efter pensioneringen.
Hur läget kommer se ut i framtiden är osäkert med tanke på de trender vi ser och pandemins
långvariga effekter som än inte är kända.
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Viktiga ändringar i Kapitel 5

5.

Tillstånd och brister i
transportsystemet

Detta kapitel består av ett avsnitt om tillgänglighet
och trafiksäkerhet (bilaga 3). För fördjupad kunskap
rekommenderas bilagan.

5.1

ScanMed-korridoren har förlängts norrut, vilket
innebär att mer infrastruktur i länet nu ingår i det
transeuropeiska transportnätverket TEN-T. Det gäller
Godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och
Gävle, via Örebro.
Stråkbeskrivningarna har uppdaterats utifrån de
åtgärder som genomförts och de brister och behov
som identifierats de senaste fyra åren.

Tillgänglighet

Ett av de transportpolitiska målen är att transportsystemet ska vara användbart för alla
oavsett kön, ålder, etnicitet och eventuell funktionsvariation. Begreppet tillgänglighet
beskriver människors förutsättningar att nå olika funktioner i samhället, det kan vara
arbete, utbildning, daglig service, vård, omsorg eller fritidssysselsättning. För de allra
flesta påverkas tillgängligheten främst av avstånd, färdmedel och restid men för personer
med en funktionsvariation finns ytterligare krav för att infrastrukturen ska vara användbar
och skapa tillgänglighet, som exempelvis ledstråk till busshållplatser. För vissa grupper av
människor varierar tillgängligheten till infrastruktur av andra skäl, som språk, ekonomi
eller ålder. Tillgänglighet kan skapas genom såväl fysiska åtgärder som genom åtgärder
för att skapa tillgänglighet utan transporter, till exempel genom att göra det möjligt att
arbeta eller studera på distans i större utsträckning.
Geografiska skillnader
Det finns stora geografiska skillnader mellan regioner och även inom regioner. Rapporter,
som Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen 2021, visar på att regioner
med god respektive dålig tillgänglighet utvecklas i motsatt riktning och olika takt.
Regioner med dålig tillgänglighet får sämre tillgänglighet och regioner med god
tillgänglighet får ännu bättre tillgänglighet. Det är en negativ trend som visar att klyftan
mellan olika regioner ökar och samma trend finns inom regioner där skillnaden mellan
stad och land även den ökar.
Tillgängligheten till skolor och framförallt gymnasieskolor är väsentligt lägre i
landsbygds- och pendlingskommuner än i storstäder. För tillgänglighet till
dagligvaruhandel, livsmedelsbutiker och vårdcentraler ökar det geografiska avståndet till
målpunkterna nästan exponentiellt mellan kommungrupperna ”Storstäder” och
”Landsbygdskommun med besöksnäring” och tillgängligheten blir sämre ju glesare
befolkningen är i kommunen. Människors restid är i snitt högst i pendlingskommuner nära
storstäder. Tittar man på färdtid till målpunkterna är tillgängligheten med bil god överallt
medan cykel och gång inte når samma tillgänglighetsgrad. Enligt Trafikanalys bor minst
84 procent av befolkningen i landsbygdskommuner inom 1 000 meter från en trafikerad
kollektivtrafikhållplats.
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Figur 1. Tabell och figurtext från Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen 2021. ”Lokal
geografisk tillgänglighet. Andel (i procent) av befolkningen som bor inom 20 minuter med gång, cykel eller
bil i vägnätet från en livsmedelsbutik, grundskola (barn 7 till 15 år) och vårdcentral, år 2020. Tillväxtanalys
kommungruppsindelning.”

Kostnaden för att äga en bil ökar över tid i takt med till exempel inflation, bränslekostnad
och skatter och det påverkar möjligheten att inneha och använda bil. Personer som haft
sämre inkomstutveckling än ökningen av milkostnaden med bil är de som påverkats mest.
Dessa personer bor främst i landsbygdskommuner som ligger avlägset eller nära en större
stad. Kvinnor påverkas som grupp i högre utsträckning än män eftersom färre kvinnor har
tillgång till bil och har således sämre tillgång till transportsystemet via bil. När det gäller
kollektivtrafik är utvecklingen svårbedömd, men svagt positiv för hela landet som helhet
även om den varierar mellan olika kommuntyper, enligt Trafikanalys.
Digitalisering
Digitaliseringen kommer sannolikt att påverka såväl resmönster som transporter, vilket
inte minst har visat sig under coronapandemin. Digitalisering kan komma att påverka
tillgängligheten genom att fler får tillgång till resurser som skola och sjukvård utan att
behöva förflytta sig fysiskt. Det ökar tillgängligheten till varor och tjänster då inköp och
beställningar kan göras via e-handel istället för att besöka fysiska butiker. Det ger också
bättre förutsättningar för företagande i länets landsbygder och stärker konkurrenskraften i
länet. Den ökade näthandeln innebär däremot fler transporter eftersom inköp som tidigare
gjordes på väg till eller från jobbet nu blir varor som behöver fraktas till utlämningsställe
eller till dörren. Utvecklingen av konsumtion och digital handel är avgörande för hur en
stor del av transporterna genomförs.
För att fler ska välja en digital transport framför att en fysisk krävs en vidareutbyggnad av
den digitala infrastrukturen i form av tillgång till snabbt internet via bredband och 5G.
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Bredbandstäckningen i Örebro län har ökat, men har långt kvar till det nationella målet.
Det är ojämn tillgång till bredband bland länets kommuner, vilket kan påverka människor
och företag i synnerhet på landsbygderna hårt. Utvecklingen av nästa generations
mobilnät 5G kommer att bli ett starkt komplement till fiber.
Att infrastrukturen finns betyder inte att den används. Det är en utmaning att få alla
hushåll att ansluta sig, mycket på grund av anslutningspriset. Tillgång till snabbt internet i
hemmet skapar exempelvis möjligheter till att arbeta eller studera hemifrån och ha
tillgång till digitala tjänster. I Örebro län har cirka 25 procent7 av befolkningen
möjligheten till distansarbete i dag. Det går att anta att de yrkesgrupper som har möjlighet
att jobba på distans kommer att välja att göra det en eller flera dagar i veckan i framtiden.
Man kan också anta att om människor inte är låsta till att resa varje dag så kan toleransen
för pendlingsavstånd förändras. I dag är en vedertagen bild att gränsen ligger kring 45
minuter och den antas öka om vi reser mer sällan. Man kan också anta att om en fjärdedel
av befolkningen skulle arbeta hemifrån så ökar det lokala resandet kring bostaden och
betydelsen av attraktiva närmiljöer ökar. Det är viktigt att komma ihåg att även om det
finns en viss potential att en del av dagens resor ersätts av distansarbete via digital
uppkoppling så kan vi anta att även i framtiden kommer merparten av arbetstagarna inte
ha möjlighet att sköta sitt arbete från bostaden.
Tack vare att fordon i allt högre grad blir uppkopplade med varandra och till olika system
finns stor potential att digitaliseringen kan ha effekter i infrastrukturen i form av så
kallade ITS-lösningar så som variabla hastigheter, varningssystem för köer och olyckor,
signalprioritering för kollektivtrafik eller cyklister samt detektion av fotgängare. Sådana
lösningar kan innebära att restider varierar över dygnet beroende på variabla hastigheter
och kommer troligen leda till effektivare användning av infrastrukturen.
Tillgänglighet och bostadsmarknad
Goda digitala kommunikationer, snabba restider och tillgång till kollektivtrafik är viktiga
faktorer att en plats ska uppfattas om attraktiv att bo på och det gäller både befintligt
bestånd av bostäder och nyproduktion. Infrastrukturinvesteringar som förkortar restider
eller förbättrar utbudet av kollektivtrafik kan påverka bostadsmarknaden och
nyproduktionen av bostäder. Genom att förbättra kommunikationer till befintligt och
framtida bostadsbestånd påverkas arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter, integration och
den sociala hållbarheten positivt. Den regionala utvecklingen kan hämmas om ett lågt
utbud av bostäder gör att människor får svårt att flytta dit jobben finns eller att studera vid
framför allt universitet och högskolor. Kommunikationer är dock inte den enda faktor som
påverkar bostäders attraktivitet, de måste även kombineras med god tillgång till
kommersiell service och välfärdstjänster.
7

Enligt studie av distansarbete i Mälardalsregionen, Region Sörmland.
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Nya områden för bostäder bör läggas i anslutning till kollektivtrafik för att den ska vara
bas för transporterna och infrastruktur för cykel bör byggas före eller i samband med att
bostäderna byggs. Genom en hållbar stadsplanering kan vi skapa fler bostäder, minskad
segregation, minskad klimatpåverkan, ökad jämställdhet, bättre levnadsförhållanden och
en bättre vardag för många.
På flera ställen i länet finns potential för ökat bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen,
särskilt i länets orter med järnvägsstation. Örebro kommun är en av de städer i landet som
de senaste åren byggt mest nya bostäder per capita. Med infrastrukturinvesteringar i såväl
kommunal som nationell infrastruktur finns potential att både öka bostadsbyggandet och
göra bostadsmarknaden tillgänglig för större delar av Stockholm-Mälarregionen. I
stationsorterna Lindesberg, Frövi, Kumla, Hallsberg och Laxå med flera finns potential
till ökat bostadsbyggande och utveckling av det kollektivtrafiknära läget. Utveckling av
transportinfrastrukturen, till exempel genom att bygga Nobelbanan, skulle kunna skapa
möjligheter för ökat bostadsbyggande i orter som i dag saknar spårförbindelse med
reguljär persontågstrafik.
Restidsförbättringar för personbilar kan påverka bostadsbyggandet positivt men ett ökat
resande med personbil är inte hållbart vare sig på kort eller på lång sikt. Det har även en
begränsad potential för regional utveckling. I Handlingsplan för hållbara resor och
transporter har regionen åtagit fokusera på investeringar för att öka attraktiviteten hos de
hållbara trafikslagen och på så vis lägga grunden för ett hållbart resande när människor
flyttar till en plats eller för att förändra resandebeteende hos befolkningen. Genom tydliga
prioriteringar av trafikslagen kollektivtrafik och cykel kan man också få fler att välja dem
för att minska energiåtgången/-förbrukningen och bli ett mer transporteffektivt samhälle.
Det är ett av de tre strategiska områden Region Örebro län ska jobba för, de andra,
energieffektiva och fossilfria fordon och förnybara drivmedel hanteras i andra
handlingsplaner.
Tillgänglighet för persontransporter
Örebro är fortsatt den kommun som har störst dragningskraft och den starkaste
arbetsmarknaden i länet. I nedanstående figur kan restidskvoter från länets
kommunhuvudorter till Örebro jämföras. Siffrorna är hämtade från reseplaneraren på
Länstrafiken, reseplaneraren på SJ samt körtid för bil i normaltrafik från Google maps.
Restiderna för kollektivtrafik är framtagna utifrån att resenären ska anlända vid Örebro
centralstation tidigast 7.15 och senast 7.40 en vardagsmorgon med utgångspunkt i en
annan centralorts buss-/tågstation.
Jämfört med de restidskvoter som eftersträvas i trafikförsörjningsprogrammet finns en
brist i restid med busstrafiken mellan Örebro och kommunhuvudorterna Degerfors,
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Hallsberg, Laxå, Kumla och Kopparberg. För tågtrafiken uppfylls inte restidskvoten i
förhållanden mellan Örebro och Degerfors, Laxå och Kopparberg. Däremot är tåget, där
förbindelserna finns, förstahandsvalet för pendlare och i dessa relationer har bussen
funktionen att täcka in det geografiska området mellan stationerna.

Figur 2. Siffror från mars 2021. *Mål från trafikförsörjningsprogrammet. 1.3 för regionlinjer och 1,2 för
expresslinjer. Värdet 1.0 innebär att det tar lika lång tid, över 1 är långsammare, under 1 är snabbare.

Vid längre resor till nodstäder eller större städer är tåget det bästa färdmedlet och står sig
starkt mot bilen i de flesta fall. Däremot är det tydligt att vissa förbindelser har brister, till
exempel kopplingen mot Oslo där restiden med tåg är väldigt lång i förhållande till
avståndet och kopplingen mot Uppsala som sker med buss. Se figur 3.

Figur 3. Siffror från mars 2021.
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Restidskvoten beskriver dock endast nuläget och förhållandet mellan restid med bil och
restid med buss eller tåg, det beskriver inte vilken potential till minskad restid som finns.
Sett till medelhastighet i de olika relationerna kan det konstateras att det finns god
potential att minska restiden om medelhastigheten kan ökas. För att uppnå klimatmål och
mål om att öka kollektivtrafikens andel av transporterna så bör fokus vara att minska
restider med kollektivtrafiken och stärka dess konkurrenskraft gentemot bilen.
För personer utan körkort är tillgången till säker infrastruktur väldigt begränsad på flera
håll i länet. Inom tättbebyggt område finns ofta cykelvägar och möjlighet att cykla i
blandtrafik på vägar med låga hastigheter. De förutsättningarna finns inte längs med de
flesta regionala statliga vägar, utan där saknas cykelväg hela eller delar av sträckan mellan
och inom tätorter samt till andra målpunkter. Det gör att befolkningen som bor längs med
statligt vägnät blir hänvisade till att cykla på vägar där bilar har en relativt hög hastighet
och utrymmet för väjning ofta inte finns, vilket gör att cyklandet upplevs som farligt.
Bristen på tillgång till cykelinfrastruktur hämmar det hållbara resandet och hindrar barn
att själva kunna ta sig till skola och fritidsaktiviteter vilket begränsar deras
självständighet.
Enligt den studie för cykelpotential som Region Örebro län tagit fram med hjälp av VTI
(Statens väg- och transportforskningsinstitut) kan 37 procent av skolbarnen i Örebro län
cykla till skolan inom 10 minuter och ytterligare 23 procent (totalt 60) kan cykla till
skolan inom 20 minuter. 95 procent av barnen kan åka till skolan med en kombination av
cykel och kollektivtrafik inom 30 minuter. 39 procent av barnen i förskoleklass, 73
procent ÅK 4, 66 procent ÅK 7 och 51 procent av ungdomarna i GY 1 går eller cyklar till
skolan.
41 procent av arbetstagarna skulle kunna cykla till jobbet på 15 minuter och totalt 59
procent på mindre än 30 minuter. Resvaneundersökningen från 2017 (se bilaga 2) visar att
65 procent av de vuxna färdas med bil ensamma eller samåker i bil till jobbet, medan 26
procent går eller cyklar.
I cykelplanen för Örebro län prioriteras cykelstråk för arbetspendling, skolpendling och
serviceresor. Satsningar på dessa stråk gynnar även dem som cyklar för fritidsresor.
Cykeln kan också vara ett medel för att skapa tillgänglighet i ett hela resan-perspektiv där
cykel kombineras med kollektivtrafik, gång och i vissa fall bil.
Regionen har som mål att samtliga invånare i länet ska ha tillgång till någon form av
kollektivtrafik där fokus ligger på stråk med hög efterfrågan av resor. 83 procent av
invånarna bor i tätorter och majoriteten av utbudet av buss och tåg finns inom och mellan
dessa områden. Många invånare har alltså tillgång till kollektivtrafik nära sin bostad men
tillgängligheten varierar. I regionens hållplatshandbok finns kriterier för vad en
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tillgänglighetsanpassad hållplats innebär. I en inventering fann man att 44 lägen, alltså 22
hållplatser, på statligt vägnät och 128 lägen på kommunalt vägnät behöver anpassas för att
nå målet om ett jämlikt och jämställt transportsystem som alla har god tillgång till.
För god tillgänglighet till en hållplats räcker det inte med att hållplatsen ligger nära
bostaden och att själva hållplatsen är tillgänglighetsanpassad, man behöver även kunna ta
sig fram säkert till hållplatsen med olika färdmedel och kunna parkera där. Det krävs ett
hela resan-perspektiv där kollektivtrafiken som bas används tillsammans med andra
trafikslag, som cykel och bil. Bilarna kan i dag ta sig till i princip alla hållplatser men
cykelvägar finns inte på alla platser där kollektivtrafiken körs i dag. Cykelvägar
underlättar för människor att ta sig till och från hållplatser vilket ökar tillgängligheten och
stärker kollektivtrafikens attraktivitet mot bilen. Därför bör cykelvägar byggas i första
hand där människor bor och där kollektivtrafik finns. Vid viktiga bytespunkter i länet
behöver också parkeringsmöjligheterna förbättras för att göra bytet mellan olika
färdmedel så tryggt som möjligt, både för cykel, andra fossilfria färdmedel och för bil.
Tillgänglighet för näringslivets transporter
För en logistikregion som Örebro län är godstransporter avgörande för människors
försörjning och för företagens framgång. Ju bättre tillgänglighet för gods till, inom och
från regionen, desto bättre chanser har länet också att attrahera nya företagsetableringar.
Det i sin tur skapar nya arbetstillfällen. Här krävs bra tillgänglighet för långväga
godsflöden till och från regionen (till exempel järnvägstrafik, flygfrakt och motorvägarna
över länsgränserna) och bra tillgänglighet på väg inom regionen både på landsbygden och
i tätorterna. Godstransporternas påverkan på till exempel buller och luftkvalitet behöver
minskas så mycket som möjligt. Utöver det måste omlastning av gods mellan de olika
trafikslagen fungera smidigt. För många företag i länet är det mindre vägnätet på
landsbygden av stor betydelse, ett vägnät som har oftast lägre standard och större
känslighet för störningar än de vägar som utgör regionala stråk.
Det går stora transitflöden både på järnväg och med lastbil mellan norra Sverige och
Centraleuropa. Om framkomligheten för dessa transporter är otillräcklig leder det inte
bara till försvårade exportmöjligheter för den svenska basindustrin men också till trängsel
på infrastrukturen i Örebro län.
Sveriges viktigaste järnvägsnav för godstrafiken är Hallsberg, där en fjärdedel av alla
vagnar som rangeras i landet rangeras där och volymerna ökar. Det är viktigt att
rangerbangården även i framtiden har kapaciteten att klara av efterfrågan. Ett sätt att öka
kapaciteten på järnvägen är att köra längre godståg. I Danmark bygger man redan nu för
tåg som är upp till 1 000 meter långa. Rangerbangården i Hallsberg bör anpassas på sikt
så att 1 000 meter långa godståg kan hanteras.
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5.2

Trafiksäkerhet

Trafikverket har gjort en sammanställning av trafiksäkerhetsläget i Trafikverket Region
Öst till länsplanen, se bilaga 3. Trafikverket Region Öst består av det geografiska området
Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län. Nedan följer ett
sammanfattande utdrag och precisering för Örebro län samt bearbetning av
försäkringsbolaget Folksams rapporter Hur kan dödsolyckor med fotgängare på
kommunalt och statligt vägnät undvikas? (2020) och Analys av dödsolyckor med cyklister
på statligt och kommunalt vägnät (2018).
5.2.1 Olyckor
Det finns ett flertal faktorer som påverkar olyckor. Bland annat vilket väder som är för
dagen, hur trafikarbetet utvecklas över tid, samband mellan ekonomi och arbetslöshet
samt befolkningsutvecklingen. Alla dessa faktorer påverkar hur många som rör sig i
transportsystemet, när de rör sig och hur de rör sig för dagen, vilket är värt att ta i
beaktning. Annat som också har effekt på olyckstal är alkoholpåverkan, om förare håller
hastighetsgränser, bältes-/hjälmanvändning och psykisk ohälsa.
Utöver det nationella målet finns ett etappmål på EU-nivå om en halvering av antalet
omkomna i vägtrafiken mellan 2010 och 2020. Det motsvarar i Sverige ett mål om högst
133 omkomna år 2020. Det finns inget riksdagsbeslut på att Sverige ska nå EU-målet. I
enlighet med det nationella etappmålet är målsättningen för Trafikverket Region Öst en
halvering av antalet omkomna år 2020 jämfört med medelvärdet mellan åren 2006–2008.
Enligt Trafikverket är inte utvecklingen i linje med målet och det går inte att se någon
märkbar skillnad mellan länen i Trafikverket Region Öst.

Figur 4. Antal omkomna i vägtrafikolyckor i Region Öst 2010–2019 (inklusive självmord) samt nödvändig
utveckling till 2020. Stjärnan representerar etappmålets referensår, 2007 och beräknas som medelvärdet av
2006–2008 vilket är 51 antal omkomna. Källa: Strada

Siffrorna varierar mellan vilken typ av trafikant som förolyckats men generellt är en klar
majoritet av de omkomna de senaste tio åren bilister (inklusive lastbil och buss) som dött i
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singelolyckor eller omkörningsolyckor. Noterbart är att antalet fotgängare som dör ökade
2019 medan andra trafikantkategorier minskade. För fotgängare är den vanligaste
olyckstypen att den blir påkörd av ett fordon vid korsande av väg. En stor del av bilisterna
och motorcyklisterna omkommer på vägar med 70–90 km/tim som hastighetsgräns och
fotgängare och cyklister på vägar 40–60 km/tim. Av alla olyckor med dödsfall under
perioden 2015–2019 har 55 procent av olyckorna varit på det statliga regionala vägnätet
vilket motiverar ytterligare trafiksäkerhetsarbete med hjälp av medel i länsplanen.
Statistiken för vilka grupper av människor som främst dödas eller blir svårt skadade i
olyckor i Örebro län har Region Örebro län tagit fram. Av de som skadats är andelen män
är mer än dubbelt så många som kvinnor mellan 2010 och 2020. De åldersgrupper som
särskilt utmärker sig i antalet svåra olyckor är 25–34 åringar och 55–64 åringar. Däremot
utmärker sig de två stora åldersgrupperna från 65+ och gruppen 25–34 med flest antalet
olyckor med dödligt utfall.

Svårt skadade och döda i olyckor uppdelat i
ålderskategorier
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Figur 5. Polisrapporterade dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter åldersklass och år för
perioden Jan-Dec i Örebro län (uppdaterad 2021-01-05)
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Könsfördelning av döda eller svårt skadade i trafik
2010-2020

32%

68%
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Män

Figur 6. Polisrapporterade dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter kön och år för perioden jandec i Örebro län (uppdaterad 2021-01-05).

Örebro län har, tillsammans med Sörmlands län, haft högst antal omkomna per 100 000
invånare mellan 2015 och 2019. De flesta olyckorna är singelolyckor med cykel eller
motorfordon samt olyckor mellan fotgängare och motorfordon. Fotgängare och cyklister
är särskilt utsatta grupper i Örebro län. Statistiken visar också att av de allvarligt skadade i
trafiken så är det fotgängare och cyklister som drabbas värst medan de som färdas i bil,
lastbil eller buss i större utsträckning klarat sig oskadda eller med lättare skada. En stor
del av skadorna på fotgängare är fallolyckor perioden dec-mars. På kommunalt vägnät är
mer än hälften av de som omkommer fotgängare och cyklister och forskning visar att det
är två gånger högre risk att omkomma eller skadas allvarligt vid en påkörning i 50 km/tim
jämfört med 40 km/tim.
I försäkringsbolagets Folksams studie tittade man på nationell statistik, som även är
intressant att titta på och överföra till Örebro län. På kommunalt vägnät skedde 69 procent
av olyckor med fotgängare då fotgängaren försökte korsa vägen varav 54 procent vid
övergångsställen/utpekade passager som inte var reglerade eller hastighetssäkrade. På
statligt vägnät blev 51 procent av de gående påkörda när de gick längs med vägbanan och
merparten av dessa fanns på själva körbanan. I 45 procent av olyckorna på statligt vägnät
försökte fotgängaren korsa vägen. Korsningsolyckor sker främst vid passager som inte var
reglerade eller hastighetssäkrade. Totalt 51 olyckor inträffade i närheten av en
busshållplats och i minst 13 olyckor var fotgängaren på väg till/från busshållplatsen, varav
två på väg till skolan.8

8

Hur kan dödsolyckor med fotgängare på kommunalt och statligt vägnät undvikas? Folksam,
2020.
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5.2.2 Trafiksäkerhetsklassificering
Trafikverket har ett eget mål om att minst 90 procent av trafikarbetet på vägar med en
hastighetsbegränsning över 80 km/tim ska ske på vägar som är mötesseparerade med
mitträcke. Målsättningen kan nås antingen genom sänkta hastighetsgränser och lämpliga
åtgärder för dessa vägar eller genom att bygga mitträcken. Målet har nåtts i Trafikverket
Region Öst (91 procent), men inte nationellt, och flera sträckor ska bli mötesfria de
kommande åren, bland annat Kvarntorp-Almbro.

Figur 7. Säkerhetsklassning av vägar i Region Öst för alla vägar som har vägnummer 100 eller lägre samt
alla vägar över nummer 100 med en genomsnittlig trafik över 4 000 fordon per dygn. Källa: NVDB (Nationell
vägdatabas), 2020.

För säkra gång-, cykel- och mopedpassager (GCM-passager) har målet varit att 35 procent
av korsningspunkterna på huvudnät för bil ska vara trafiksäkra år 2020. I verkligheten
anses endast 26 procent av passagerna i Trafikverket Region Öst säkra (lägre än nationellt
genomsnitt), 31 procent av passagerna på det statliga regionala vägnätet och 20 procent av
passagerna på det kommunala vägnätet. För det statliga regionala vägnätet anses 56
procent av passagerna ha låg kvalitet och på det kommunala 48 procent.
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5.2.3 Identifierade åtgärder
Trafikverket har identifierat brister i transportsystemet utifrån data och statistik som
presenteras i sin helhet i bilaga 3. Flera av de identifierade bristerna är redan utredda eller
ska utreda inom några år. Sammanställningen är inte fullständig och troligtvis är behovet
större om man skulle studera alla länets olika vägar i detalj.


Trafikverket har identifierat nio sträckor som har 70-80 km/tim där någon form av
trafiksäkerhetsåtgärd behöver göras. Fem av dem är utredda och åtgärder väntas
bli genomförda inom några år. En sträcka ska utredas de närmaste åren, två
sträckor är prioriterade som brister i länsplanen men kommer inte utredas
kommande planperiod och en sträcka är inte prioriterad som brist i länsplanen.



Trafikverket har identifierat sex korsningar i Örebro län med hög prioritet att
utreda, varav tre har utretts och ska åtgärdas kommande åren. Två identifierade
korsningar ska utredas de närmsta åren.



Trafikverket har identifierat 53 GCM-passager i Örebro län med låg
trafiksäkerhetsklassning där antalet trafikanter till fots, via cykel eller moped är
betydande samtidigt som tillåten hastighet är över 40 km/tim och ÅDT
(årsdygnsmedeltrafik) är över 2000.

Utöver det har Trafikverket de senaste åren sett över hastigheten på länets vägar och gjort
ändringar. Som resultat finns inga regionala vägar kvar med hastigheten 90 km/tim.
Trafikverkets säkerhetsklassning av vägar i länet visar att det främst är vägsträckor med
hastighetsgränsen 70 och 80 km/tim som har en stor andel med låg trafiksäkerhet. Efter att
pågående eller planerade åtgärder är genomförda kommer sträckor med låg trafiksäkerhet
kvarstå längs de regionala vägarna på riksväg 51 söder om Svennevad, riksvägarna 52 och
63 samt länsvägarna 205 och 207. På nationellt vägnät är det låg trafiksäkerhet på riksväg
50 norr om Lindesberg.
De åtgärder som har högst potential för att minska olyckor mellan fordon och fotgängare
på statligt vägnät är9
 Hastighetssäkrad GCM-passage
 Separat GC-bana utanför vägen
 Intrångsskydd för fotgängare
Folksams rapport uppgav hastighetsgränser på 30 km/tim som den åtgärd som har näst
störst potential att minska antalet svårt skadade och döda, efter fysisk åtgärd att bygga

9

Hur kan dödsolyckor med fotgängare på kommunalt och statligt vägnät undvikas? Folksam,
2020.
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hastighetssäkrad passage. På statligt vägnät skulle hastighetssänkning adressera 33-36
procent av olyckorna och på kommunalt vägnät 45-48 procent. På statligt vägnät skulle
separata GC-banor kunna motverka 26-30 procent av olyckorna med fotgängare och då
krävs räcke eller annan typ av separering.
Att bygga GC-bana inom befintlig vägbredd skulle bara minska olyckorna för gående med
4 procent. För cyklister minskar separat GC-bana olyckorna med 49-53 procent10 medan
en GC-bana inom befintlig vägbredd endast har 1-3 procent effekt och intrångsskydd
endast 1 procent. I korsningar har hastighetssäkrade GCM-passager 25 procent effekt och
byggande av tunnel eller gångbro 11 procent positiv effekt.

5.3

Transportstråk i Örebro län

I den regionala utvecklingsstrategin har ett antal strukturbilder tagits fram som illustrerar
regionens viktigaste transportsamband för kollektivtrafik, persontransporter och
godstransporter, se Regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen 2018-2030 på
Region Örebro läns hemsida. Nedan illustreras den infrastruktur som ingår i dessa
transportsamband samt i de stråk som beskrivs i detta kapitel. I början av 2022 antas en
aktualiserad utvecklingsstrategi och strukturbilder uppdateras efter det.
Flera av de prioriterade funktionerna handlar om tillgänglighet i stråk. Tillgänglighet är en
resenärs möjlighet att nå arbetsmarknad, utbildning, service med mera inom rimlig tid.
Brister i framkomlighet och kapacitet påverkar tillgängligheten. Trafiksäkerhetsbrister
kan också påverka tillgängligheten om bristande trafiksäkerhet påverkar resenärens val av
färdväg eller trafikslag. Att transportsystemet är trafiksäkert för alla att använda är en
aspekt av transportsystemets hållbarhet. I detta avsnitt beskrivs länets mest trafikerade
stråk utifrån deras funktion, infrastruktur och identifierade större brister i förhållande till
de aspekter som påverkar tillgängligheten och hållbarheten i stråken. Som större brister
räknas allt där lösningen kan tänkas kosta mer än 50 miljoner kronor. Stråken som
beskrivs inkluderar både regional och nationell infrastruktur, vissa av de brister som
beskrivs hanteras därmed inom ramen för nationell plan för transportsystemet som tas
fram av Trafikverket.

10

Analys av dödsolyckor med cyklister på statligt och kommunalt vägnät. Folksam, 2018.
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5.3.1 Transeuropeiskt transportnät – TEN-T

Figur 8. TEN-T, det transeuropeiska nätverket.

Örebroregionen fyller en viktig funktion i både en nationell och europeisk kontext på
grund av sitt geografiska läge. Utvecklingen av det europeiska transportsystemet är därför
en viktig del för att uppfylla regionala mål om tillgänglighet. Förordningen om det
transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) är, tillsammans med CEF-förordningen, de
två betydande europeiska förordningar kopplade till mobilitetsstrategin. TEN-Tförordningen formulerar regelverk och standarder som infrastrukturen ska uppfylla. Målet
med TEN-T är att uppnå:
 ett sammanhållet, gränsöverskridande transportnät utan flaskhalsar,
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 en effektiv, integrerad och konkurrenskraftig inre marknad,
 ett hållbart, resurseffektivt och koldioxidsnålt transportsystem och
 en sträckning av TEN-T över hela EU samt vissa grannländer, till exempel Norge.
TEN-T är multimodalt och det innebär att alla trafikslag (väg, järnväg, sjöfart, flyg)
inkluderas. Dessutom är viktiga omlastningsterminaler definierade.
Hela TEN-T är uppdelat i ett stomnät (som ska uppfylla en viss standard år 2030) och en
övergripande nivå (som ska ha en viss standard år 2050). Eftersom Örebroregionen är
knutpunkt för flera av landets viktigaste transportstråk ligger flera av de utpekade TEN-Tstråken i regionen.
5.3.2 TEN-T stomnät
I TEN-T stomnätet ingår följande infrastruktur som är viktig för Örebroregionen:
Vägar
 E18 mellan Örebro och Oslo
 E20 mellan Örebro och Stockholm
Järnvägar
 Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg (person- och godstrafik)
 Värmlandsbanan (person- och godstrafik)
 Godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Mjölby (person- och
godstrafik)
 Godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Gävle (bara godstrafik)
 Södra Stambanan mellan Stockholm och Malmö
Flygplatser
 Stockholm Arlanda
Hamnar
 Göteborgs hamn
 Stockholms hamnar
Omlastningsterminaler
 Hallsberg

5.3.3 Övergripande nät TEN-T
I TEN-T övergripande nät ingår följande infrastruktur som är viktig för Örebroregionen:
All infrastruktur som är definierad som TEN-T stomnät och dessutom
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Vägar
 E18 mellan Örebro och Stockholm
 E20 mellan Örebro och Göteborg
Flygplatser
 Örebro Airport
Hamnar
 Norrköpings hamn
 Mälarhamnarna

5.3.4 Europeiska transportkorridorer enligt CEF-förordningen
CEF-förordningen definierar transportkorridorer i hela Europa och innehåller också medel
till finansiering av åtgärder i dessa korridorer. Korridoren som är mest relevant för
Örebroregionen är ScanMed-korridoren (se figur 8) som sträcker sig från rysk-finska
gränsen via Stockholm och Hallsberg till Central- och Sydeuropa. Region Örebro län
arbetar för att hela sträckan Oslo–Stockholm ska bli en del av ScanMed-korridoren.
Nedan följer en beskrivning av de stråk som identifierats som mest betydelsefulla för
Örebro län.
5.3.5 Stockholm-Västerås/Eskilstuna-Örebro-Karlskoga-Karlstad-Oslo
Funktion
Stråket är av stor betydelse för persontransporter mellan Örebro och Stockholm men
också vidare till Göteborg respektive Oslo. De flesta persontransporter från Örebro till
Stockholm går via Västerås men även förbindelsen via Eskilstuna är viktig, speciellt för
möjligheten att åka direkttåg till Arlanda utan byte i Stockholm. Stråket bidrar till att
stärka Arlandas upptagningsområde västerut.
Västerut från Örebro saknas direkt järnvägsförbindelse mot Karlstad och vidare mot Oslo
som möjliggör restid på under tre timmar Oslo-Stockholm. Det är en klar brist. Österut är
både Mälarbanan och Svealandsbanan av begränsad betydelse för godstrafik men är av
stor betydelse för den storregionala pendlingen. Mellan Örebro och Arboga går
Mälarbanan och Svealandsbanan i samma sträckning. Banorna kommer bli av ännu större
betydelse både för godstransporter och långväga persontransporter om en ny
järnvägsförbindelse mellan Örebro och Kristinehamn byggs och möjliggör en bättre
förbindelse i stråket och bättre tillgänglighet till Norge. Godstrafiken på järnvägen mellan
Hallsberg och Oslo har vuxit väldigt snabbt de senaste åren och åtgärder ska göras både i
Hallsberg och på Värmlandsbanan för att förbättra de järnvägsförbindelser som finns idag.
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E18 samlar upp trafik som går från norra Mälardalen och nordvästra Storstockholm som
ska vidare mot Oslo. Från Örebro län är det i nuläget många som väljer att ta bil på E18
till Oslo istället för att använda tåget, vissa företag väljer till och med bil till Arlanda och
sedan flyg till Oslo, en rejäl omväg.
Stråket är mycket viktigt för kommunikationerna inom Karlskogas arbetsmarknadsregion.
En integrering av Karlskoga och Örebros arbetsmarknader skulle bidra till en
regionförstoring med stora effekter i regionen. Längs stråket finns också förgreningar till
kommunhuvudorter i länet som har betydelse för arbetspendling. Degerfors kommun når
Örebro via väg 205 till Karlskoga och därefter via E18 till Örebro. Lekebergs kommun
med huvudorten Fjugesta når Örebro via väg 204 och vidare mot Örebro längs E18.
Stråket utgör också en viktig del i Örebro läns förbindelser med Vänerhamnarna
Otterbäcken och Kristinehamn.
Infrastruktur
Mälarbanan är enkelspårig Örebro-Kolbäck och åtgärdsförslag har tagits fram i
funktionsutredningar av Trafikverket mellan Örebro och Kolbäck, öster om Köping.
Svealandsbanan ansluter till Mälarbanan i Valskog, öster om Arboga, och sträckan
Valskog-Eskilstuna är enkelspårig. Tre olika banor utgör stråket Örebro-Karlstad,
Godsstråket genom Bergslagen (Örebro-Hallsberg), Västra Stambanan (Hallsberg-Laxå)
och Värmlandsbanan (Laxå-Karlstad). På sikt bör en järnvägsförbindelse ÖrebroKarlskoga och en ny gränsbana mot Norge byggas i förbindelsen mellan Stockholm och
Oslo, detta för att möjliggöra tågtrafik med restid under tre timmar mellan Stockholm och
Oslo via Örebro.
E18 är mötesfri landsväg från Karlstad till Lekhyttan, strax väster om Örebro, och därefter
motorväg genom Örebro och till Köping samt mellan Västerås och Stockholm. Sträckan
Köping-Västerås ska inom de närmaste åren byggas om till motorväg. Större delen mellan
Norge och Karlstad är inte mötesfri väg. Under första delen av planperioden kommer en
olycksdrabbad korsning med trafiksignal byggas om till cirkulation i Karlskoga.
E18/E20 är motorväg Örebro-Arboga, sträckan Arboga-Eskilstuna är mötesfri landsväg
och till stora delar skyltad 100 km/tim.
Åtgärdsvalsstudien ÅVS E18/E20 samt riksväg 50, kapacitetsbrist genom Örebro har visat
på systempåverkande brister på och i koppling mellan nationella stamvägar.
Större brister
 Avsaknad av järnvägsförbindelse Karlskoga-Örebro
 Kapacitetsbrist på järnväg i stråken mot Stockholm

Region Örebro län

Länsplan för regional transportinfrastruktur
i Örebro
län247
2022-2033 | Datum: 2021-05-21
Page
128 of

41 (73)















Långa restider på järnväg Stockholm-Oslo och Örebro-Karlstad
Majoriteten av tågresor Örebro-Arlanda kräver minst ett byte. Kapacitet för fler
genomgående tåg Örebro-Eskilstuna (Stockholm-Arlanda)
Majoriteten av tågresor Örebro-Eskilstuna kräver byte i Arboga.
Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum i Örebro
Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid södra station i Örebro
Bristande kapacitet på järnväg i Hovsta
Kapacitets och trafiksäkerhetsbrist på de delar av E18 som inte är mötesfri landsväg
eller motorväg
Bristande trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet på E18, E20 och riksväg 50
Bristande trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet i anslutningar mellan E18, E20
och riksväg 50
Framkomlighetsbrist på de delar av E20 öster om Arboga som har lägre hastighet än
100 km/tim.
Problem med trafiksäkerhet och framkomlighet på E18 genom Karlskoga
På delar av stråket finns behov av separat cykelväg.
Bristande framkomlighet för bussar från E18 in till Örebro Resecentrum

5.3.6 Stockholm-Örebro/Hallsberg-Laxå-Skövde-Göteborg
Funktion
Persontrafiken Stockholm-Göteborg går i detta stråk och kommer att göra så under minst
25 år framöver. Stråket är också av betydelse för regionaltågstrafiken i Örebro län och
arbets- och studiependling till och från Laxå, Hallsberg och Kumla mot Örebro.
Stråket fyller också en viktig funktion för järnvägstransporter från Göteborg och
Göteborgs hamn till Hallsberg och Stockholm. I Hallsberg samlas gods från norra delarna
av landet upp för vidare transport mot Göteborg och Centraleuropa. Hallsberg är
Nordeuropas största rangerbangård och av betydelse för godstransporter på järnväg för
hela Sverige och Skandinavien.
En stor del av vägtransporter mellan norra Sverige/ Storstockholm och Göteborg nyttjar
E20 som har en viktig funktion för interregionala och regionala transporter. Längs stråket
finns en stor del av landets fordonsindustri och underleverantörer till fordonsindustrin.
Stråket har även regionala funktioner som transportstråk för bland annat Laxå, Hallsberg
och Kumla för resor och transporter till och från Örebro. För dessa transportsamband
fyller även väg 529 en viktig funktion som förbindelse Östansjö-Hallsberg-Kumla och
vidare till Örebro.
Ur ett näringslivsperspektiv är transporterna till hela Göteborgsregionen viktiga. För
Örebroregionen är det även av stor vikt att kunna utnyttja närheten till Göteborgs hamn.
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Örebro/Hallsberg är en länk mellan Mälardalens och Västra Götalands regionala
kollektivtrafik på tåg. Vid gränsen mellan Örebro län och Västra Götalands län ansluter
även Kinnekullebanan till Västra stambanan. Persontrafiken på Kinnekullebanan är ett
exempel på regional tågtrafik i angränsande regioner som har Örebro som målpunkt.
Infrastruktur
Västra Stambanan har dubbelspår. E20 mellan Stockholm och länsgränsen till Västra
Götaland är mötesfri. För näringslivet i regionen är det viktigt att E20 genom Västra
Götaland byggs ut till mötesfri väg. Regionen samfinansierade del av utbyggnaden i
länsplan för åren 2018-2029. Väg 529 och 641 har nyligen utretts utifrån ett
trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv.
Större brister
 Kapacitetsbrist på järnvägen
 Trafiksäkerhetsproblem Laxå bangård/station
 Kumla bangård, kapacitets och trafiksäkerhetsbrist
 Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro
 Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid södra station i Örebro
 Flera sträckor på E20 i Västra Götaland har undermålig standard med hänsyn till
trafikmängderna och den stora andelen tung trafik.
 På delar av stråket finns behov av separat cykelväg.
 Godståg som kan hanteras i Hallsberg kan i regel vara bara upp till 630 meter långa.
Standard bör vara 740 meter långa tåg med sikte på att kunna hantera 1 000 meter
långa tåg i Hallsberg.
 Bristande trafiksäkerhet på väg 529 och 641 samt dålig bärighet på Samzeliibron i
centrala Hallsberg
5.3.7 Jönköping-Mjölby-Askersund-Örebro-Kopparberg-Ludvika-Borlänge
Funktion
Stråket är av stor betydelse för näringslivet då det är ett av landets tyngsta transportstråk,
framförallt på järnvägen mellan Frövi och Hallsberg. Även resterande järnvägar i stråket
och riksväg 50 är betydande nationella godsstråk. I Örebro/Hallsberg samlas i stort sett all
godstrafik på järnväg från norra delarna av landet, där ungefär hälften ska vidare söderut
på Godsstråket genom Bergslagen till Mjölby och vidare mot Öresundsregionen och
Centraleuropa. Andra hälften ska vidare mot Göteborg, ofta för export. Godsstråket
genom Bergslagen både norr och söder om Örebro skapar också möjlighet att avlasta
järnvägsinfrastrukturen nära Stockholm genom att styra om godstransporter som annars
skulle passerat genom Stockholm.
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Stråket är också av stor betydelse för persontrafiken, särskilt de inomregionala
kollektivtrafikresorna då sex av länets tolv kommuner ligger längs stråket och är beroende
av det för arbetspendling till och från Örebro. Järnvägen är basen för kollektivtrafiken i
stråket men riksväg 50 är av stor betydelse särskilt för Askersunds kommun som saknar
järnvägsförbindelse.
Infrastruktur
Från Degerön strax norr om Motala till Hallsberg pågår en utbyggnad av järnvägen till
dubbelspår som beräknas vara klar i sin helhet år 2025. Norr om Frövi är järnvägen
enkelspårig.
På riksväg 50 pågår planering för mittseparerad väg på sträckan Nykyrka-Brattebro backe.
Rude-Askersund-Åsbro och Axbergshammar-Lilla Mon byggdes nyligen ut till mötesfri
landsväg. När Nykyrka-Brattebro backe är färdigställt är riksväg 50 mittseparerad med i
huvudsak skyltad hastighet 100 km/tim nästan hela sträckan från Motala till Lindesberg.
Förslag finns på vidare utbyggnad norr om Lindesberg. På flertalet sträckor längs med
riksväg 50 finns behov av cykelväg.
Större brister
 Kapacitetsbrist på järnvägen
 Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro
 Brister i kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid Södra station i Örebro
 Brister i kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet på riksväg 50 Nykyrka-Brattebro
backe
 Framkomlighetsbrist riksväg 50 Örebro-Kvinnersta
 Brister i kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet på riksväg 50 norr om Lindesberg
 Hällabacken och Silverhöjdsbacken orsakar problem vintertid
 Behov av separata gång- och cykelvägar på flertalet sträckor längs stråket
5.3.8 Örebro-Norrköping
Funktion
Riksväg 51 är regionens viktigaste väg till Norrköping. Vägen har en central funktion för
godstrafik till och från Norrköpings hamn och är ett av regionens mer trafikerade stråk för
tung trafik.
Infrastruktur
För att Mariebergs handelsområde ska kunna utvecklas kommer riksväg 51 har
Trafikverket tagit fram vägplan för en ny sträckning genom Marieberg. Ombyggnationen
ska bekostas av Örebro kommun. Under 2019 färdigställdes mötesfri 100-väg sträckan
Svennevad-Kvarntorp. Bygge av sträckan Kvarntorp-Almbro pågår under planperiodens
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första år. Söder om Svennevad till länsgränsen och vidare mot Finspång är riksväg 51 inte
mötesfri, men åtgärder för en trafiksäker och framkomlig 80-väg ska göras. I Svennevad
kommer trafiksäkerheten att ses över.
Större brister
 Bristande framkomlighet och trafiksäkerhet söder om Svennevad
 Behov av separat gång- och cykelväg på flera sträckor längs stråket

5.3.9 Örebro/Hallsberg/Kumla-Katrineholm
Funktion
Med Örebro/Hallsberg som utgångspunkt är Västra Stambanan till Katrineholm en viktig
länk för persontransporter till Stockholm samt till Norrköping och vidare söderut.
Hallsberg är en knutpunkt för den interregionala persontrafiken, framförallt genom byten
till och från Göteborg, Stockholm och Mjölby samt genom att flera regionala tågsystem
når Hallsberg. Västra Stambanan är också det enda betydande stråket på järnväg för
godstransporter mellan Stockholm och landets västra delar. Även stora delar av
godsflöden mellan Centraleuropa och Stockholm går via Hallsberg på grund av rangering
i Hallsberg.
Riksväg 52 är ett interregionalt stråk mellan Örebro län och Sörmlands län.
Infrastruktur
Västra stambanan har dubbelspår. Riksväg 52 är till stora delar inte mötesfri.
Större brister
 Kapacitetsproblem på järnvägen
 Framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem på riksväg 52
 Behov av separat gång- och cykelväg längs riksväg 52
5.3.10 Örebro-Lindesberg-Fagersta-Gävle
Funktion
Järnvägsstråket Godsstråket genom Bergslagen på sträckan Hallsberg-Gävle är en viktig
länk mellan norra Sverige och de södra/sydvästra delarna av landet. Järnvägen på sträckan
är ett av landets största godsstråk med mycket stor betydelse för norra Sveriges industrier.
Godsstråket genom Bergslagen både norr och söder om Örebro skapar också möjlighet att
avlasta järnvägsinfrastrukturen nära Stockholm genom att styra om godstransporter som
annars skulle passerat genom Stockholm.
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Riksväg 68 är en viktig länk för framförallt godstrafik mellan Gävleborg/norra
Västmanland och Örebroregionen och vidare till södra och västra Sverige.
Infrastruktur
Största delen av järnvägen är enkelspår. Riksväg 68 har nyligen förbättrats genom
anpassning till 80 km/tim med vissa framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder längs
sträckan tillsammans med Västmanland.
Större brister
 Kapacitetsbrist på järnväg
 Gång- och cykelväg saknas längs delar av stråket

5.3.11 Örebro-Nora-Hällefors
Funktion
Stråket fyller en viktig funktion som pendlingsväg mellan Örebro och Nora samt vidare
mot Hällefors. Vägen är också ett viktigt kollektivtrafikstråk, som trafikeras med expressoch regionbussar.
Infrastruktur
Delen Örebro-Nora går drygt halva sträckan på riksväg 50 och resterande del på länsväg
244. På denna del finns potential att korta restiderna med både kollektivtrafik och bil.
Länsväg 244 Nora-Lilla Mon är 80-väg och åtgärder ska göras under planperioden, bland
annat ny trafikplats Nora. Riksväg 50 sträckan Lilla Mon-Örebro är mestadels mötesfri
men saknar kollektivtrafikprioritering i någon form närmast Örebro.
Stråket vidare från Nora upp mot Hällefors är viktigt för nordvästra länsdelens
tillgänglighet till Örebro och en framkomlig och trafiksäker förbindelse är därför av stor
betydelse för kompetensförsörjningen. Ökad tillgänglighet Örebro-Nora-Hällefors har
potential att bidra till en positiv utveckling av bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i
Nora och Hällefors. Här finns också potential att öka kollektivtrafikens attraktivitet och
andel av persontransporterna. Under flera år har det förts diskussioner kring bygge av
järnväg mellan Örebro och Nora och införa en länspendel med tåg. I nuläget är ett bygge
av ny järnväg inte aktuell men frågan bör tas upp igen i framtiden, till exempel om
pendeltågsstation i Hovsta och Nobelbanan byggs.
Större brister
 Långa restider Örebro-Hällefors
 Behov av att se över hållplatser längs stråket
 Bussarnas framkomlighet mellan Hovsta och Örebro Resecentrum
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Norabanans anslutning till Godsstråket genom Bergslagen, bristande kapacitet för
eventuell pendeltågstrafik Örebro-Nora
Bristande standard väg 244 Nora-Lilla Mon i förhållande till trafikmängd och
betydelse för regional arbetspendling
Behov av separat cykelväg på flera sträckor längs stråket

5.3.12 Lindesberg-Arboga
Funktion
Väg 249 förbinder norra länsdelen med Arboga och vidare österut via E18 och E20 med
Västerås/Eskilstuna och Stockholm. I Arboga finns tågförbindelser österut via
Mälarbanan och Svealandsbanan till Västerås, Eskilstuna, Stockholm och Arlanda. En
gren av Mälarbanan/Godsstråket genom Bergslagen går parallellt med vägen. Järnvägen
används för godstrafik.
Infrastruktur
Järnvägen är enkelspårig. Standarden på väg 249 varierar. Vägen går genom Vedevåg och
Fellingsbro men utanför Frövi och passerar järnvägen fyra gånger. 2016 förändrades
hastigheten på ett flertal sträckor från 70/90 till 80 km/tim med mål att få jämn hastighet
och standard på hela stråket.
Större brister
 Låg trafiksäkerhet på delar av vägen och långa sträckor med lägre hastighet än 80
km/tim
 Problem med trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet i Fellingsbro på grund av tung
trafik och järnvägstrafiken
 Behov av separat gång- och cykelväg längs delar av stråket

5.3.13 Askersund-Laxå-Degerfors-Karlskoga-Hällefors
Funktion
Väg 205 utgör en tvärförbindelse mellan regionens södra, västra och norra delar. Vägen är
ett interregionalt stråk för trafik mellan Sveriges sydöstra delar och Värmland, västra
Dalarna och Oslo. Vägens södra del används för arbetspendling mellan Karlskoga,
Degerfors, Laxå och Askersund. Vägen har också förgreningar till tätorter längs med
stråket som är av betydelse för arbets- och studiependling i stråket, bland annat väg 237
till Storfors.
Infrastruktur
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Väg 205 har växlande standard, på sikt bör hela stråket ha jämn hastighet men delen
mellan Askersund och Karlskoga är prioriterad på grund av trafikmängden på vägen där.
Väg 237 har hastighet 80 km/tim på större delen av sträckan.
Större brister
 Bristande standard i relation till funktion och mål om trafiksäkerhet och jämn
hastighet
 Bristande trafiksäkerhet i Degerfors tätort
 Behov av separat cykelväg på delar av sträckan

5.3.14 Karlskoga-Nora
Funktion
Stråket är i första hand en väg för pendling mellan Karlskoga och Nora men rymmer
också övrig trafik.
Infrastruktur
Väg 243 har varierande hastighet och endast delar av sträckan når upp till 80 km/tim.
Större brister
 Uppnår inte jämn hastighet på större delen av stråket.
 Behov av separat cykelväg i anslutning till Karlskoga och Gyttorp.

5.3.15 Karlskoga, Gyttorp respektive Filipstad-Hällefors-Kopparberg
Funktion
Detta stråk är ett viktigt interregionalt stråk från Norrland, Dalarna och norra
Västmanland till E18 mot Värmland/Oslo och riksväg 50/E20 till södra delarna av landet.
Delen Hällefors-Filipstad är viktig för arbetspendling. Järnvägen förbi Hällefors är del av
Bergslagsbanan och viktig för lokal kollektivtrafik, turisttrafik och godstransporter.
Infrastruktur
Målet är att vägen ska vara en trafiksäker och framkomlig väg med jämn hastighet som
inte understiger 80 km/tim. Vägförbättringar genomförs på sträckan Sikfors-Kopparberg
med den större åtgärden förbifart Hjulsjö för att öka framkomligheten, korta restiderna
och höja trafiksäkerheten.
Järnvägen längs stråket är enkelspårig. Under perioden 2014-2018 genomförde
Trafikverket kapacitetshöjande åtgärder på stråket Kil-Ställdalen.
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Större brister
 Långa restider och hastighetsbegränsningar som understiger 80 km/tim på delar av
sträckan.
 Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter i Kopparberg
och Hällefors tätort

5.3.16 Nora-Lindesberg
Funktion
Stråket är framförallt av betydelse för arbets- och studiependling mellan Nora och
Lindesberg.
Infrastruktur
Länsväg 244 Nora-Lilla Mon är en 80-väg som inte mötesfri med mitträcke. Riksväg 50
sträckan Lilla Mon-Lindesberg är mestadels mötesfri landsväg med 100 km/tim.
Större brister
 Bristande standard väg 244 Nora-Lilla Mon i förhållande till trafikmängd och
betydelse för regional arbetspendling
 Godstrafik skapar lokala problem i Nora.
 Behov av gång- och cykelväg längs delar av stråket
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5.3.17 Fjugesta - Kumla
Funktion
Stråket är framförallt av betydelse för arbets- och studiependling mellan Fjugesta och
Kumla.
Infrastruktur
Länsväg 534 har till största del hastighet 70 km/tim med 50 km/tim på kortare avsnitt,
oftast genom korsningar eller förbi bebyggelse. Korsning med väg 529 ska åtgärdas.
Större brister
 Låg standard och hastighet i förhållande till vägens funktion
 Låg trafiksäkerhet i korsning med länsväg 529

5.3.18 Örebro stad
Örebro är regionens motor och brister i infrastrukturen i Örebro stad kan ha effekter för
hela regionen. Här beskrivs de funktioner, infrastruktur och brister som finns i Örebro
tätort som bedöms vara av regional betydelse.
Funktion
Örebro är länets centrum och tillgängligheten till det utbud av arbetstillfällen, arbetskraft,
service med mera som finns i Örebro stad är av betydelse för hela länet. Örebro stad är
också en nod i den storregionala kollektivtrafiken. I centrala Örebro finns dock kapacitetsoch framkomlighetsproblem som påverkar även regionala resor.
Infrastruktur
Örebro resecentrum är en viktig nod i det storregionala, regionala och lokala resandet. Här
sker byte mellan olika trafikslag och här stannar både regionaltåg och fjärrtåg. Örebro
södra är en viktig station i det regionala tågsystemet och viktig för arbetspendling då den
ligger strategiskt i förhållande till många stora arbetsplatser.
Stadstrafiken i Örebro går framförallt på kommunal infrastruktur men är ett
transportmedel för hela regionen för att ta sig vidare från bytespunkter mellan
regionaltrafiken och lokaltrafiken. Bussarnas framkomlighet i Örebro är därför av
regional betydelse. Under planperiodens första år byggs BRT-system för snabbussar i
Örebro.
Åtgärdsvalsstudien ÅVS E18/E20 samt riksväg 50, kapacitetsbrist genom Örebro har visat
på systempåverkande brister på och i koppling mellan nationella stamvägar.
Större brister
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Bristande framkomlighet för regionbussarna i Örebro
Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro
Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid Södra station i Örebro
Bristande trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet på E18, E20 och riksväg 50
Bristande trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet i anslutningar mellan E18, E20
och riksväg 50
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Viktiga ändringar i Kapitel 6
Pengar ämnade för Örebro Södra har flyttats till väg
50 p.g.a. att åtgärder på Örebro Södra dröjer.

6.

Prioriteringar i
länsplanen 2022-2033

I detta kapitel beskrivs vilka större brister och/eller
åtgärder som prioriteras för utredning och/eller
genomförande samt vilka
åtgärdsområden/typåtgärder som ska prioriteras. I
åtgärdsplaneringen har den strategiska
hållbarhetsbedömningen (se avsnitt 10) varit en
betydande faktor i bedömningen av storleken av
potter och prioritering av brister. Alla föreslagna
åtgärder har prövats mot fyrstegsprincipen i
åtgärdsvalsstudier eller motsvarande.

Bristlistan med vilka stråk/platser som prioriteras för
utredning har uppdaterats. Väg 52 var i länsplan 20182029 prioriterad för åtgärder, nu är den prioriterad
som brist och ny utredning ska göras.
Det finmaskiga vägnätet har utretts och 30 miljoner
kronor avsätts för åtgärder som inte kräver vägplan.
Det handlar om statliga vägar med grusbeläggning
eller max 500 ÅDT (årsdygnsmedeltrafik, snitt av
trafik per dygn).
Medel till medfinansiering av mindre åtgärder på
kommunalt vägnät har ökat med 30 procent.
Medel till medfinansiering av åtgärder på enskilt
vägnät har ökat med 150 procent.

När länsplanen för Örebro län 2022–2033 antas pågår eller planeras ett antal åtgärder som
beslutats under planperioden 2018–2029. Dessa åtgärder ligger fast och belastar
planramen under planperioden 2022–2033. Totalt uppgår kostnaden för dessa åtgärder till
cirka 522 miljoner kronor, vilket betyder att utrymmet för nya åtgärder är begränsat. Nya
åtgärder ska tydligt bidra till de transportpolitiska målen, den regionala
utvecklingsstrategin samt mål i trafikförsörjningsprogram, energi- och klimatprogrammet
och den regionala cykelplanen.
I detta kapitel beskrivs de större åtgärder som ingår i länstransportplan 2022–2033, vad
deras syfte är, när de beräknas genomföras samt hur resterande medel i planen fördelas
mellan dessa brister, åtgärder och åtgärdsområden.

6.1

Större vägombyggnationer, 202 mnkr

6.1.1 Riksväg 51, Kvarntorp-Almbro, 127 mnkr
Riksväg 51 är en av regionens viktigaste vägar, framförallt för godstransporter, och
ombyggnationen av vägen har planerats under många år. Sträckan Svennevad-Kvarntorp
färdigställdes 2019. Sträckan Kvarntorp-Almbro ska byggas om till mötesfri landsväg
med 100 km/tim som referenshastighet. Arbetet startade våren 2021. Objektet har belastat
två tidigare länsplaner med kostnader. Totalt kostar projektet 243 mnkr varav 57 mnkr har
finansierats genom extra stöd för mittseparering från Nationell plan.
6.1.2 Riksväg 63, Förbifart Hjulsjö, 75 mnkr
Riksväg 63 mellan Hällefors och Kopparberg är ett viktigt stråk för godstransporter
genom norra länsdelen, från Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län och vidare mot
Värmland och Karlstad. Objektet ingick i länstransportplan 2014–2025 samt 2018-2029.
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Förbifart Hjulsjö innebär en restidsminskning och förbättrad trafiksäkerhet på sträckan, då
det både ökar möjligheten att hålla jämn hastighet och möjligheten till omkörningar.
Arbetet har tidigarelagts tack vare ökat utrymme i budget och byggstart skedde 2020.
Objektet har belastat tidigare länsplaner med kostnader. Totalt kostar projektet 100 mnkr.

6.2

Mindre åtgärder på regionalt vägnät

6.2.1 Kollektivtrafik, 80 mnkr
Ett av de transportpolitiska målen är att uppnå ett jämlikt och jämställt transportsystem.
Det huvudsakliga målet för allmän kollektivtrafik är att uppnå en ökad marknadsandel av
de motoriserade resorna som genomförs. För att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken
behöver åtgärder göras för att fler ska ha säker tillgång till bytesnoder som hållplatser och
stationer. En infrastruktur i form av hållplatser och vägar till och från dessa som är fysiskt
tillgängliga skapar möjlighet att kombinera olika transportslag, vilket stärker
kollektivtrafikens attraktivitet ur ett hela resan-perspektiv med kunden i fokus.
För att stärka kollektivtrafikens attraktivitet i hela länet samt för att effektivisera
trafikeringen behövs därför åtgärder av mindre karaktär som stärker hela resan.
Åtgärderna som planeras ska höja trafiksäkerhet och tillgänglighet till kollektivtrafikens
hållplatser och bytespunkter. Åtgärderna kan oftast genomföras utan att ta fram vägplan.
Exempel på åtgärder som kan göras:
 Standardhöjning och tillgänglighetsanpassning av hållplatser
 Utveckling av bytespunkter, till exempel pendlarparkeringar
 Åtgärder för effektivare omlopp som minskar körtider, exempelvis förbättrade
vändplatser för bussar i linjetrafik
6.2.2 Cykel, 244 mnkr
Det övergripande transportpolitiska målet handlar om att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. Cykeln är det mest samhällsekonomiskt lönsamma
transportmedlet enligt kostnadsnyttoanalyser, mycket tack vare de positiva
folkhälsoaspekterna. Den är därför ett prioriterat trafikslag för att uppnå ett hållbart
transportsystem.
Vägnätet för cykel är i dag bristfälligt och behöver förbättras. Cykelvägar har en viktig
funktion för arbetspendling och skolresor med cykel men fungerar också som en säker
infrastruktur för att genomföra kortare resor lokalt eller vidare med andra färdmedel som
buss eller tåg.
Cykelåtgärder genomförs vid behov efter rekommendation i åtgärdsvalsstudier och i
dialog med Trafikverket och berörda kommuner. Trafikverket ska i sin verksamhetsplan
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prioritera utredningar för cykelvägar utifrån bristlista i den regionala cykelplanen för
Örebro län.
Mindre åtgärder som bidrar till att stärka kollektivtrafiken och/eller ökar trafiksäkerheten i
korsningspunkter med bilar och lastbilar kommer att prioriteras tillsammans med
utbyggnad av nya cykelvägar. I cykelpotten finns utrymme för både större och mindre
åtgärder, utöver de som redan är planerade och listas nedan.
Grythyttan-Hällefors, 36 mnkr
Det finns en vägplan för cykelväg mellan Grythyttan och Hällefors och cykelvägen
beräknas att öppna för trafik år 2023. Kostnader har belastat tidigare länsplan och objektet
kostar totalt 49 mnkr.
Sannahed-Ralavägen, 25 mnkr
Vägplanearbete pågår för gång- och cykelväg Sannahed-Ralavägen. Det är en saknad länk
i cykelvägnätet och objektet kommer att bidra till en separat cykelförbindelse mellan
Hallsberg och Kumla, via Sannahed.
Norra Bro-Almbro, 35 mnkr
Vägplanearbete pågår för Norra Bro-Almbro. Cykelvägen kommer tillsammans med
satsningar från Örebro kommun och det större vägobjektet Kvarntorp-Almbro göra det
möjligt att cykla på separat cykelväg från Örebro till Gällersta.
Stöd till regionala cykelvägar i Nationell plan
Medel som eventuellt frigörs i cykelpotten via Nationella planens stöd till statliga
cykelvägar kommer att läggas på att bygga mer cykelinfrastruktur utifrån
prioriteringslistan i den regionala cykelplanen för Örebro län.
6.2.3 Trafiksäkerhet, 150 mnkr
Under tidigare planperioder har det genomförts stora satsningar på att höja trafiksäkerhet
och framkomlighet längs regionalt viktiga stråk. Trots det finns det flera sträckor i länet
som har brister när det gäller trafiksäkerhet och framkomlighet. Stråken har en viktig
funktion i länet för godstransporter, arbetspendling och kollektivtrafik men har inte lika
stora trafikmängder som de vägar som redan åtgärdats. För några av stråken finns
åtgärdsvalsstudier gjorda men vissa av dessa kräver en översyn innan åtgärder kan
genomföras.
De åtgärder som främst kommer att genomföras under planperioden är enklare åtgärder
för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet, som att räta ut kurvor, göra åtgärder vid
sidan om vägen, eliminera flaskhalsar, trafiksäkra tätortsgenomfarter, göra åtgärder vid
korsningar med mera. En inriktning för arbetet är att vägarna ska ha jämna hastigheter och
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de stråk som bedöms viktigast för godstransporter ska ha hastigheten 80 km/tim som
minimum. Åtgärder bör genomföras i stråk och noder enligt prioriteringsordningen nedan
och genom paketering av åtgärder.
1. Länsväg 204, Fjugesta-Lanna
Åtgärder enligt genomförd åtgärdsvalsstudie. Flera åtgärder har redan genomförts med
mål att höja standarden på befintlig 80-väg, men en översyn och genomförande av
åtgärder vid den södra infarten till Fjugesta återstår. Utöver det kommer behov av
cykelväg att diskuteras vidare med kommunen och Trafikverket.
2. Länsväg 207, Örebro-Odensbacken
Åtgärder enligt genomförd åtgärdsvalsstudie. Åtgärder innebär trafiksäkerhetsåtgärder för
en säker 80-väg och säkerhetsåtgärder i tätorterna. Utöver det ska hållplatser för
kollektivtrafik rustas upp och cykelväg byggas i etapper längs stråket.
3. Länsväg 244, Lilla Mon-Gyttorp
Åtgärder enligt åtgärdsvalsstudie. Länsväg 244 är ett stråk för framförallt arbetspendling
och är viktigt för nordvästra länsdelens tillgänglighet till Örebro. Vägen ska förbättras
som 80-väg med upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplatser, byggnation av
saknade cykellänkar och utbyggnad av pendlarparkeringar samt en större ombyggnation
av trafikplats Nora, som är utformad för vänstertrafik. De åtgärder som är föreslagna i
åtgärdsvalsstudie för en trafiksäker och tillgänglig 80-väg behöver även göras inför en
möjlig framtida ombyggnation till mötesfri landsväg.
Det kan på sikt vara rimligt att bygga ut väg 244 till mötesfri landsväg, men så länge
trafiken i sambandet mellan Örebro och länets norra kommuner ”fastnar” i köer på väg 50
mellan Kvinnersta och trafikplats Norrplan på E18 i Örebro bör andra satsningar
prioriteras före. Pengar ämnade för Örebro Södra har flyttats till åtgärder på väg 50 i
Örebro delvis med anledning av detta. Vidare utredning av åtgärder på väg 50 ska göras
innan åtgärder kan beställas. Behovet av mötesfri landsväg på väg 244 bör därför ses över
när kapacitetshöjande åtgärder för väg 50 och E18 är planerade och/eller genomförda. Då
kan vi även utvärdera effekter av coronapandemin och digitaliseringens utveckling samt
värdera åtgärder kopplade till klimatförändringar. Behovet bör ses över ihop med frågan
om en pendeltågsstation i Hovsta och en upprustning av Norabanan, vilken kan vara
aktuell om Nobelbanan byggs mellan Örebro och Kristinehamn.
4. Länsväg 529 och 641, Östansjö-Hallsberg-Kumla
Åtgärder enligt genomförda åtgärdsvalsstudier som innebär en jämnare hastighet och
anpassade trafiksäkerhetsåtgärder i hela stråket. Vissa åtgärder ligger på kommunalt
vägnät och dessa har kommunerna Kumla och Hallsberg ansvar för att finansiera och
genomföra.
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6.3

Utvecklingsåtgärder

Tanken med potten är att snabbt kunna svara upp mot behov som uppstår och därför ska
medlen för utvecklingsåtgärder främst användas till:
 utredning av prioriterade brister
 åtgärder som är av betydelse för regionens näringsliv som inte är kända just nu samt
 till samfinansiering av objekt i nationell plan som är av regional betydelse.
6.3.1 Utvecklingspott, 16 mnkr
Pengarna i den här potten ska främst gå till finansiering och medfinansiering av hittills
okända åtgärder som är av regional betydelse. Potten ska även användas till utredningar
av prioriterade brister och behov enligt lista nedan och i den regionala cykelplanen. För
att bli ett namngivet objekt i länsplanen är huvudprincipen att bristen redan ska ha
genomgått en åtgärdsvalsstudie med utgångspunkt i fyrstegsprincipen. Därefter görs ett
ställningstagande av deltagande parter för val av åtgärder.
Region Örebro län har, tillsammans med flera andra länsplaneupprättare, tidigare önskat
göra separata steg 1- och steg 2-åtgärder med hjälp av länsplanen. I nuläget kan endast
vissa steg 1- och steg 2-åtgärder genomföras i byggskede. Om en ändring av förordningen
gör detta möjligt under planperioden ska utvecklingspotten användas för genomförande av
steg 1- och 2-åtgärder.
6.3.2 Prioriterade brister
Prioriterade brister och behov för utredningar i stråk är:
1. Regionbussarnas framkomlighet
Körtiden för bussar inom tätort är oproportionerligt stor i jämförelse med restiden på
resten av sträckan. Utredning av åtgärder för att höja regionbussarnas framkomlighet i
tätort bör genomföras under planperiodens första år. Bristen behöver utredas tillsammans
med väghållare längs de aktuella stråken. För åtgärder är Örebro tätort prioriterat. Se
vidare under avsnitt Statlig medfinansiering.
2. Riksväg 52 E20-Odensbacken
Riksväg 52 är ett viktigt mellanregionalt stråk för vilken en förenklad åtgärdsvals
studie genomfördes 2014. Utredningen gjordes inte förutsättningslöst, utan utredningens
utgångspunkt var åtgärder som skulle främja målstandarden 100 km/h, som var ett mål i
länsplanen för 2014-2025. Både näringslivets och barnens perspektiv saknades dessutom i
utredningen. Åtgärder som föreslogs i utredningen bedöms inte ha prövats tillräckligt
utifrån fyrstegsprincipen och därför har vi inte kunnat motivera en beställning av åtgärder
i varken länsplan för 2018-2029 eller 2022-2033. Vägen behöver utredas på nytt under
planperiodens första tre år för att ha föreslagna åtgärder som beslutsunderlag till 2026 års
planrevidering.
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3. Riksväg 63 Hällefors och Kopparberg tätorter
Riksväg 63 är ett viktigt mellanregionalt stråk där stora delar av sträckan har åtgärdats och
andra kommer att åtgärdas. Brister som kvarstår är trafiksäkerhet, tillgänglighet och
framkomlighet i Hällefors och Kopparberg tätorter.
4. Almbro, Svennevad, Pålsboda och Ekeby tätorter
I samband med ombyggnad av riksväg 51 har problem med trafiksäkerheten i Almbro och
Svennevad har uppdagats. Utredningar för att höja trafiksäkerhet och öka tillgängligheten
i tätorterna ska genomföras. Det finns även anledning att titta på Ekeby och Pålsboda som
fått effekter av ombyggnationen.
5. Väg 244 Hällefors-Nora
Väg 244 är utredd mellan Lilla Mon och Gyttorp. Sträckan mellan Grythyttan och
Hällefors rustas upp i samband med byggnation av ny cykelväg. Trafiksäkerhet och
framkomlighet behöver utredas på den sträcka som ännu inte är utredd mellan Gyttorp
och Grythyttan med fokus på i första hand trafiksäkerhet.
6. Länsväg 831 och 840, Frövi tätort
Som konsekvens av utvecklingen av Billerud Korsnäs pappersbruk och ombyggnation av
Frövi bangård behöver trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet i Frövi tätort
utredas för den godstrafik som färdas på väg. Målet är att öka attraktiviteten i tätorten för
både invånare och näringsliv.
7. Länsväg 205, Askersund-Degerfors-Karlskoga-Hällefors
Länsväg 205 ska som stråk i sin helhet utredas på sikt, men i första hand kommer
Degerfors tätort att prioriteras. Anledningen är den osäkra trafiksituationen centralt i
tätorten i kombination med framkomlighetsproblem för regionbussar och
utvecklingsplaner centralt i Degerfors.
8. Genom-/förbifart Nora
En översyn av trafiksituationen i Nora behövs för att förbättra den lokala trafikmiljön. Ett
problem är att godstransporter åker genom Nora tätort istället för att åka runt staden vilket
ger både bullerproblematik i den lokala miljön och framkomlighetsproblem för
godstransporterna.
9. Länsväg 249, Lindesberg – E20
Väg 249 utreddes 2013 i en förenklad åtgärdsvalsstudie. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder
har genomförts men på sikt kommer vägen behöva utredas igen för att täcka de perspektiv
som inte togs med i den förenklade studien. Vägen är viktig för kollektivtrafik med buss.
10 Länsväg 243, Karlskoga – Nora

Region Örebro län

Länsplan för regional transportinfrastruktur
i Örebro
län247
2022-2033 | Datum: 2021-05-21
Page
144 of

57 (73)

Väg 243 utreddes 2013 i en förenklad åtgärdsvalsstudie. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder
har genomförts men på sikt kommer vägen behöva utredas igen för att täcka de perspektiv
som inte togs med i den förenklade studien. Vägen är viktig för kollektivtrafik med buss.
Cykelvägar
För prioriterade brister av cykelvägar, se Regional cykelplan för Örebro län.
6.3.3 Finmaskigt vägnät, 30 mnkr
I länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 är det finmaskiga vägnätet, länets
mindre statliga vägar, prioriterat för utredning och en första studie har genomförts.
Vägtyperna det handlar om är asfaltsvägar med max 500 i årsdygnsmedeltrafik eller
grusvägar. I studien har länets kommuner, Trafikverket och Svealandstrafiken involverats.
En vidare utredning ska göras år 1-3 denna planperiod för att prioritera vilka vägar som
ska åtgärdas. Åtgärder ska sedan göras utan enligt prioritering att ta fram vägplan.
6.3.4 Samfinansiering av åtgärder i nationell plan
Godsstråket genom Bergslagen, Frövi bangård, 23 mnkr
2015 fattade Region Örebro län beslut tillsammans med Lindesbergs kommun och
Trafikverket om att finansiera en ombyggnation av Frövi bangård. Behovet uppstod i
samband med investeringar som leder till kraftig produktionsökning vid Frövifors bruk
och en önskan att transporter till bruket skulle gå på järnväg istället för med lastbil. 23
miljoner kronor är avsatta till samfinansiering av ombyggnationen av Frövi
bangård tillsammans med Lindesbergs kommun och Trafikverkets
nationella plan för transportsystemet. I länsplan för regional transportinfrastruktur 20182029 avsattes 31 miljoner kronor. Den summan har minskats tack vare att Trafikverket
tagit kostnaden för att ta fram en järnvägsplan i det nationella objektet Frövi bangård som
finansieras av Nationell plan för transportinfrastruktur.
Väg 50, framkomlighet för kollektivtrafik mellan trafikplats Norrplan och
Kvinnerstarondellen, 20 mnkr
Åtgärdsvalsstudien E18/E20 samt riksväg 50, kapacitetsbrist genom Örebro visade stora
kapacitetsbrister på väg 50 mellan trafikplats Norrplan och Kvinnersta där lokal trafik
”bromsar” genomgående godstrafik och kollektivtrafik, särskilt i rusningstid. Utredningen
visade potential i att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken längs sträckan som
är in- och utfart för regionbussar till de fyra norra kommunerna i länet samt en sträcka där
linjebussar i stadstrafik trafikerar. Kommunala planer för exploatering finns i området
kring riksväg 50 och trafiken beräknas därför öka på sträckan och ytterligare försämra
framkomligheten för kollektivtrafik och gods. En fördjupad utredning ska göras de
närmsta åren med fokus på hållbart resande tillsammans med Örebro kommun och
Trafikverket. Huvudfinansiär för åtgärder på vägen är Trafikverket genom Nationell plan.
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I länsplanen avsätts pengar på en nationell väg för att stråket är mycket viktigt för
kollektivtrafiken och en naturlig förlängning av framtida planerade etapper för snabbussar
(BRT) i Örebro. Utredningen avgör dock vilka åtgärder som är aktuella. Det kan innebära
busskörfält, signalprioritering i korsningar och förbättrade hållplatsutformningar. Målet är
att göra kollektivtrafiken mer attraktiv i stråket genom att fokusera på åtgärder som gör
bussen mer attraktiv genom ökad pålitlighet, minskad restid och ökade förutsättningar för
högre turtäthet i framtiden. Åtgärderna ska ha en trafikslagsövergripande verkan vilket
innebär att åtgärder ska förbättra trafiksituationen för all övrig trafik.
Pengarna som avsätts var tidigare ämnade för åtgärder vid Örebro Södra men har flyttats
för att åtgärderna på järnvägsstationen ligger långt fram i tid, enligt Trafikverket.
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6.4

Statlig medfinansiering

6.4.1 Strukturförändrande kollektivtrafiksatsningar
För att nå målen om minskad klimatpåverkan i den regionala utvecklingsstrategin, det
regionala trafikförsörjningsprogrammet och energi- och klimatprogrammet krävs att fler
länsbor väljer kollektivtrafiken framför bilen. Då behövs en satsning på kollektivtrafiken
och dess infrastruktur för att den ska bli attraktiv och konkurrenskraftig gentemot bilen.
Planeringen och användningen av infrastrukturen
måste förändras på sådant sätt att resandet påverkas på ett strukturellt plan. Flertalet av
dessa strukturförändrande kollektivtrafiksatsningar berör flera aktörer och
planeringsnivåer och förutsätter en samfinansiering mellan länstransportplanen, nationell
plan och kommunala medel.
Den regionala utvecklingen är beroende av arbetspendling och fungerande
kompetensförsörjning. Trenden har varit att allt fler reser mer och längre till arbete och
studier. För att detta ska vara möjligt ur ett hållbarhetsperspektiv måste mer av det dagliga
resandet ske med kollektivtrafik och därför är det angeläget att korta restiderna och öka
tillgänglighet med kollektivtrafik från hela länet till Örebro och dess funktioner med
universitetssjukhus, universitet och arbetstillfällen. Därför prioriteras medfinansiering av
att utveckla kollektivtrafiken i Örebro i riktning mot så kallad Bus rapid transit (BRT)
samt medfinansiering för att höja regionbussarnas framkomlighet i tätort, där åtgärder i
Örebro är prioriterade först.
Kapacitetsstark kollektivtrafik i Örebro, 90 mnkr
Region Örebro län har tillsammans med Örebro kommun tagit fram en utredning och
genomförandeplan för ett så kallat Bus rapid transit-system (BRT), ett system för
snabbussar i Örebro stad. I dag är stadstrafiken i Örebro en av Sveriges långsammaste och
BRT har potential att öka kollektivtrafikresandet på ett betydande sätt i Örebro. BRTåtgärden har också effekter på bostadsbyggandet, då det längs den planerade sträckningen
kommer att byggas cirka 2 730 nya bostäder inom perioden för länsplanen.
Genomförandet av BRT i Örebro sker i etapper och finansieringen bör ske både via
kommunala medel och via länsplanen. Örebro kommun planerar också att söka
stadsmiljöavtal för byggandet av ett BRT-system. Länsplanen kan samfinansiera
byggandet av den första etappen av BRT-systemet med högst 125 miljoner kronor, varav
en del medel redan använts under 2021 och resterande medel kommer användas under
kommande planperiod.
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Regionbussarnas framkomlighet, 50 mnkr
Körtiden för regionbussar inom tätort är oproportionerligt stor i jämförelse med restiden
på resten av sträckan. Dessa brister är tydliga i bland annat Örebro tätort där många
resenärer upplever att bussen ”sitter fast” i trafiken in och ut ur Örebro. Örebro är också
ett nav i det regionala kollektivtrafiksystemet och åtgärder för att höja regionbussarnas
framkomlighet till Örebro resecentrum är därför prioriterat. Liknande åtgärder kan
komma att bli aktuella även i andra tätorter i länet framöver.
Att höja bussarnas framkomlighet i Örebro skulle stärka bussarnas attraktivitet och
restidskvot gentemot bilen. En utredning av brister och behov för regionbussarnas
framkomlighet i Örebro, främst på Södra infarten samt riksväg 50 från Norrplan och in
mot resecentrum, bör färdigställas under planperiodens tidigare år. Utredningen bör tas
fram i samarbete med Örebro kommun eftersom sträckorna till största del är kommunala,
men bör även inkludera relevant regional och nationell infrastruktur. Kopplat till de
behov som pekats ut på riksväg 50 i genomförd åtgärdsvalsstudie bör även Trafikverket
involveras.
Region Örebro län och Örebro kommun planerar dessutom för nytt stadslinjenät där
Örebro C och Örebro Södra pekas ut som huvudsakliga målpunkter. Därför behöver
medel prioriteras för åtgärder där.
Medfinansiering av kommunala åtgärder, 150 mnkr
I länsplanen 2022–2033 avsätts totalt 150 miljoner kronor under planperioden till
medfinansiering av kommunala åtgärder för trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafik och
cykel. Länets kommuner kan söka medfinansiering av åtgärder på kommunal infrastruktur
i enlighet med förordning SFS 2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar med mera. Prioritering av vilka kommunala åtgärder som ska
få medfinansiering sker i en årlig process i dialog med kommuner och Trafikverket.
Åtgärderna bör ligga i linje med länsplanens övergripande mål samt övriga relevanta
regionala och nationella mål och planer. Satsningarna på att öka tillgänglighet till skolor
och koppla ihop kollektivtrafik med andra transportmedel bättre kan med fördel göras
med hjälp av denna pott.
Medfinansiering av investeringar på det enskilda vägnätet, 15 mnkr
Det finns möjlighet för enskilda väghållare att få bidrag med högst 50 procent till vissa
investeringar i det enskilda vägnätet, exempelvis för byte/bygge av broar eller
nybyggnation av enskild väg. Trafikverket ansvarar för hantering av ansökningar och
prioritering av medel efter dialog med Region Örebro län. Totalt avsätts 15 miljoner
kronor till medfinansiering av investeringar i det enskilda vägnätet under planperioden.
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6.5

Planeringsutrymme, 91 mnkr

Det kan hända att ett objekt blir så kostsamt att det börjar tränga ut andra objekt och då
krävs en omprioritering i länsplanens genomförande och en teknisk justering av
länsplanen. Planeringsutrymmet finns till för att kunna hantera kostnadsfördyringar i de
större objekten utan att påverka övriga satsningar. Om det inte skulle bli några
kostnadsfördyringar i de planerade objekten ska pengarna i första hand användas till
mindre åtgärder för cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet på det statliga regionala
vägnätet.
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Viktiga ändringar i Kapitel 7
Alla åtgärdsområden har i planförslaget mer pengar än
tidigare, förutom ”Större vägombyggnationer”.

7.

Ekonomisk fördelning
av planen

7.1

Fördelning över planperioden

Planeringsutrymmet behålls.
En jämförelse med tidigare länsplaner av hur medel
prioriterats är tillagd så utvecklingen kan följas.

I tabellen ser du länsplanens fördelning på objekt och åtgärdsområde över tid. I tabellen
finns tre kolumner med en indelning av pengar i den tolvåriga planen. Länsplanens år 1-3
innehåller pengar för åtgärder som är aktuella för genomförande där till exempel eventuell
vägplan tagits fram. År 4-6 innehåller pengar för sådant som är prioriterat sedan tidigare
och åtgärder är på gång, där exempelvis vägplanearbete pågår. År 7-12 är den del av
länsplanen där pengar placeras för att visa vilka objekt som är viktigast att utreda.
Pengarna kan prioriteras om vid nästa planrevidering.
I förhållande till de preliminära planramarna är planen framtung under planens år 1-3.
Detta beror på att Kvarntorp-Almbro försenats och att förbifart Hjulsjö tidigarelagts, tack
vare pengar från Nationell plan för bygge av mötesfria vägar. Även projektet för
snabbussar i Örebro är framflyttat tidsmässigt och bidrar till detta.
Många av de trafiksäkerhetsåtgärder som planerats in för genomförande ligger under åren
4-6. Kollektivtrafikåtgärderna är planerade i detalj för de första tre åren men därefter blir
det mer utrymme för att använda potten fritt mellan de två senare perioderna för att
tillgänglighetsanpassa hållplatser, anpassa körvägar, utveckla bytespunkter med mera.
De största cykelåtgärderna som är planerade ligger för genomförande år 1-3 och
vägplanearbete inför genomförande år 4-6. Anledningen är att det planeringsutrymme
som fanns i länsplanen för åren 2018-2029 bland annat gick till att finansiera
cykelobjekten Sannahed-Ralavägen och Norra Bro-Almbro, utöver att hantera
kostnadsfördyringar.
Sam- och medfinansiering av större åtgärder på nationell respektive kommunal
infrastruktur är fördelad över tid enligt de avsiktsförklaringar som finns mellan berörda
parter. I utvecklingspotten finns pengar till utredningar för alla år och där ingår även
åtgärder på det mindre statliga vägnätet. Pengarna för åtgärder ligger i slutet av
planperioden.
Trafikverket ska utforma ett stöd till regionala cykelvägar. Det arbetet är inte färdigt.
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Örebro län
Planram

År 1-3

År 4-6

År 7-12

1 161

Större vägombyggnationer

202

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Riksväg 51 Kvarntorp-Almbro

127

127

Riksväg 63 Förbifart Hjulsjö

75

75

Kollektivtrafik

80

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Mindre kollektivtrafikåtgärder

80

12

26

42

Trafiksäkerhet

150

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Mindre TS-åtgärder

150

18

46

86

Cykel, regionalt vägnät

244

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Grythyttan-Hällefors

36

36

Norra Bro-Almbro

34

34

Sannahed-Ralavägen

24

24

Cykelåtgärder (pott)

150

Utvecklingsåtgärder

89

Samfinansiering av nationell plan

43

Frövi bangård (cykelbro)

23

Kollektivtrafikprioritering väg 50

20

Utvecklingspotten

46

Finmaskigt vägnät

30

Pott

16

2

6

8

305

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Snabbussar Örebro (BRT)

90

70

20

Regionbussarnas framkomlighet

50

Statlig medfinansiering

Mindre åtgärder, kommunal
infrastruktur

7

25

118

År 1-3

År 4-6

År 7-12

23
20
År 1-3

År 4-6

År 7-12
30

17

33

150

31

35

84

15

3

3

9

1 070

381

259

430

Planeringsutrymme, ca 7%

91

10

22

59

Medfinansiering från Nationell plan
mötesfria vägar

37

Medfinansiering från Nationell plan
cykelvägar

?

Enskilda vägar

Totalt

64 (73)

Summa
2022-2033

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län Page
2022-2033
151| Datum:
of 2472021-05-21

Region Örebro län

7.2

Fördelning mellan åtgärdsområden

I figur 9 nedan visas fördelningen av pengar mellan åtgärdsområden. Större
vägombyggnationer är ett område där man i projekten tar ett helhetsgrepp på vägmiljön
och gör åtgärder för väg, kollektivtrafik och cykel. De åtgärder i länsplanen som finns i
detta område omfattar totalt 202 miljoner kronor där Förbifart Hjulsjö och KvarntorpAlmbro är beslutade i tidigare plan. Planen innehåller också mindre
kollektivtrafikåtgärder (sju procent) och mindre trafiksäkerhetsåtgärder (13 procent) på
det regionala vägnätet. 21 procent av planen används för cykelåtgärder där GrythyttanHällefors är ett objekt från tidigare plan medan Norra Bro-Almbro och SannahedRalavägen är nya objekt. Åtta procent går till utvecklingsåtgärder där åtgärder på
finmaskigt vägnät, utredningar, plötsliga åtgärder och cykelbro vid Frövi station ingår.
305 mnkr (26 procent) läggs på att medfinansiera kommunal och enskild infrastruktur. I
planen finns 91 mnkr som inte är fördelade på åtgärder och potter och kommer användas
som ett planeringsutrymme och buffert för att hantera kostnadsförändringar eller akuta
behov eller mindre åtgärder. I framtagande av kommande länsplaner avgörs vad
resterande medel ska användas till.

Länsplan 2022-2033, fördelning på åtgärdsområden

8%

17%
7%

26%

13%
8%
21%

Större vägombyggnationer
Kollektivtrafikåtgärder
Trafiksäkerhetsåtgärder
Cykelåtgärder
Utvecklingsåtgärder
Statlig medfinansiering
Planeringsutrymme

Figur 9. Procentuell fördelning av planramar i länsplan för 2022-2033 på åtgärdsområden
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Figur 10. Jämförelse mellan de tre senaste länsplanerna. Samma legend som i föregående figur.

7.3

Fördelning mellan trafikslag

Att påstå att en åtgärd enbart har effekter och nyttor på ett trafikslag är att förenkla
verkligheten och bortse från det samspel som finns mellan trafikanter och de sekundära
effekter som kan uppstå på grund av åtgärderna. I större vägombyggnationer ryms till
exempel också åtgärder för kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. I figur 11 visas
fördelningen av pengar mellan trafikslag.

Länsplan 2022-2033, fördelning på trafikslag

24%
34%
0%

Vägåtgärder
Kollektivtrafikåtgärder
Cykelåtgärder
Järnvägsåtgärder
Medel som inte går att
härleda till ett trafikslag

21%
21%

Figur 11. Procentuell fördelning av planramar i länsplan 2022-2033 fördelat på trafikslag.

Fördelat på trafikslag läggs cirka 397 miljoner på vägåtgärder i form av större
vägombyggnationer, mindre trafiksäkerhetsåtgärder, satsning på finmaskigt vägnät samt
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medfinansiering av enskilt vägnät. Det utgör 34 procent av den totala planramen. 240
miljoner läggs på kollektivtrafikåtgärder där åtgärderna främst består av större satsningar i
Örebro tätort och mindre åtgärder längs med regionalt vägnät men också en satsning på
väg 50 i Örebro. Cykelåtgärder finns både i cykelpotten och i de enskilda cykelobjekten
och dit kan 244 mnkr härledas. Både vad gäller kollektivtrafikåtgärder och cykelåtgärder
är det svårt att bedöma den exakta slutsumman, eftersom fördelningen mellan trafikslag i
potten för statlig medfinansiering beror på vilka objekt kommunerna söker stöd för. Större
vägombyggnationer kommer också innehålla åtgärder för kollektivtrafik och cykel,
liksom att åtgärder i trafiksäkerhetspotten kan komma att gynna kollektivtrafikresenärer
och oskyddade trafikanter. Objektet Frövi bangård innebär en cykelbro men gynnar både
cyklister och dem som reser med buss och tåg eftersom cykelbron kommer användas som
plattformsanslutning i framtiden. Därför går det inte att specifikt säga att den gynnar
enbart ett trafikslag. I denna plan läggs inga medel på järnvägsåtgärder.

7.4

Sam- och medfinansiering

I figur 8 visas fördelningen mellan huvudmannaskap. Majoriteten av planen är fördelad
till åtgärder på regional infrastruktur. Totalt 30 procent av planen går till att medfinansiera
åtgärder på nationell, kommunal och enskild infrastruktur. Detta är ett uttryck för att
åtgärder som utvecklar tillgängligheten i länet inte enbart behövs i den regionala
infrastrukturen.

Länsplan 2022-2033, fördelning på huvudmannaskap
4%
9%
25%

Samfinansiering av
nationell plan
Statlig medfinansiering av
kommunal infrastruktur
Statlig medfinansiering av
enskilda vägar
Åtgärder på regional
infrastuktur

61%

Medel som inte går att
härleda till ett trafikslag

1%

Figur 12. Procentuell fördelning av planramar i länsplan 2022-2033 på huvudmannaskap för åtgärd.
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Viktiga ändringar i Kapitel 8
Inga större förändringar kan skrivas förrän andra
planer är beslutade.

8.

Samband med
nationell plan och grannlänens planer

8.1

Nationell plan

Stycke uppdateras när nationell plan är beslutad.
Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 innehåller åtgärder på järnvägsnätet
och riksväg 50, som kommer leda till ökad kapacitet och bättre fungerande förbindelser i
länets nationella stråk. De aktuella större vägåtgärder som ingår i länsplanen kompletterar
eller ansluter till det nationella vägnätet. Länsplanen ger förutsättningar att helt eller
delvis finansiera åtgärder på järnväg.
Den nationella planen kan också leda till behov av finansiering av åtgärder för en bättre
kollektivtrafik med länsplanemedel, till exempel resecentrum och busshållplatser. Det
gäller exempelvis bangårdsombyggnader i Laxå och Frövi, personbangården i Hallsberg,
kapacitetsåtgärder på Godsstråket genom Bergslagen samt utbyggnad av mötesseparering
på riksväg 50.
I länsplanen avsätts medel för att samfinansiera åtgärder på nationell infrastruktur.
Åtgärder på nationell infrastruktur som ska samfinansieras av länsplanen är ombyggnad
av Frövi bangård samt åtgärder på väg 50 i Örebro. Det kan även bli aktuellt att
samfinansiera åtgärder på eller i anslutning till E18/E20/väg 50 genom Örebro i syfte att
förbättra regionbussarnas framkomlighet i Örebro tätort.

8.2

Grannlänens planer

Uppdateras inför beslutsversion av planen.
Dalarnas län
Örebro län och Dalarnas län binds samman av riksväg 50 och Bergslagsbanan samt ett
antal mindre regionala vägar.
Sörmlands län
Örebro län och Södermanlands län binds samman av E20, riksväg 52, Västra stambanan
samt ett antal mindre regionala vägar.
Västra Götalands län
Örebro län och Västra Götalands län binds samman av Västra stambanan, E20 och den
regionala vägen riksväg 49 samt ytterligare några mindre regionala vägar.
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Värmlands län
Örebro län och Värmlands län binds samman av E18, Värmlandsbanan, Bergslagsbanan
och de två regionala vägarna riksväg 63 och länsväg 237.
Västmanlands län
Örebro län och Västmanlands län binds samman av E18/E20, Mälarbanan, Godsstråket
genom Bergslagen, riksväg 68, länsväg 249 samt ett antal mindre regionala vägar.
Östergötlands län
Örebro län och Östergötlands län binds samman av riksväg 50 och 51, Godsstråket genom
Bergslagen samt några mindre regionala vägar.

Region Örebro län

Länsplan för regional transportinfrastruktur
i Örebro
län247
2022-2033 | Datum: 2021-05-21
Page
156 of

69 (73)

Viktiga ändringar i Kapitel 9

9.

Effektbeskrivning

9.1

Strategisk
hållbarhetsbedömning

Precis som i länsplan 2018-2029 ska effekter på
bostadsbyggande redovisas. Texten är uppdaterad.
En strategisk hållbarhetsbedömning har genomförts. En
social konsekvensbedömning är tillagd och kompletterar
den lagstadgade strategiska miljöbedömningen.

Nedan följer en sammanfattning av den samlade effektbedömningen av planens bidrag till
de mål anges som relevanta i bilaga 1 Mål och planer som påverkar länsplanen.
Bedömningen är en strategisk hållbarhetsbedömning genomförd av Trivector. I processen
med att ta fram hållbarhetsbedömningen har avgränsningssamråd hållits, en bedömning av
tre olika planalternativ har genomförts och nu har även en bedömning av remissversionen
gjorts. Rapporten finns i sin helhet i bilaga 4.
Den strategiska hållbarhetsbedömningen består av två delar:
 en strategisk miljöbedömning som enligt 6 kap Miljöbalken ska tas fram eftersom
planen antas medföra betydande miljöpåverkan.
 en social konsekvensbeskrivning som beskriver hur transportplaneringen kan
tillgodose olika befolkningsgruppers förutsättningar och behov.
Åtgärder som finansieras av länsplanen ska ha föregåtts av en utredning i form av
exempelvis en åtgärdsvalsstudie. I framtagandet av denna länsplan har alla åtgärder som
föreslagits i utredningar rekommenderats som alternativ och fått plats inom befintlig
budget. Därför har hållbarhetsbedömningen inte påverkat val av åtgärder i planalternativet
utan snarare påverkat storleken av potter och därmed inriktningen av länsplanen under år
sju till tolv. Indirekt har hållbarhetsbedömningen därför påverkat prioriteringar av brister
och därmed valet av utredningar som föreslås bli genomförda kommande år.
9.1.1 Bedömning av effekter
Konsekvensbedömningen visar att planalternativet i stor utsträckning bidrar till positiva
effekter, alternativt neutrala effekter, i förhållande till måluppfyllnad av framför allt det
transportpolitiska funktionsmålet. Detta gäller särskilt för kollektivtrafikåtgärder,
cykelåtgärder på det regionala vägnätet samt statlig medfinansiering till
kollektivtrafikåtgärder, och då gäller det framför allt ett positivt bidrag till fokusområdena
medborgarnas resor, tillgänglighet regionalt, jämställdhet, personer med
funktionsnedsättning, barnperspektiv, äldreperspektiv och jämlikhet (sociala aspekterna
inkludering och sammanhållning). Samma åtgärder bidrar generellt i positiv riktning
avseende det transportpolitiska hänsynsmålet och fokusområdena klimat, hälsa, landskap
och trafiksäkerhet. Cykelåtgärder på det regionala vägnätet bidrar dock till utsläpp i
byggskedet.
När det gäller större vägombyggnader bidrar de i positiv riktning avseende exempelvis
fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transporter och tillgänglighet regionalt,
samt trafiksäkerhet, men påverkan är neutral avseende flera av de sociala aspekterna,
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såsom inkludering och sammanhållning. Påverkan är dock i allt väsentligt negativ
avseende klimat och landskap.
Då planalternativ 2022-2033 och nollalternativet (inriktning för Länsplan 2018-2029)
jämförs kan det konstateras att planalternativet i större utsträckning bidrar positivt till det
transportpolitiska funktionsmålet om tillgänglighet och dess fokusområden jämställd-het,
personer med funktionsnedsättning, barnperspektiv och äldreperspektiv. När det gäller
fokusområdet jämlikhet (sociala aspekterna inkludering och samman-hållning) är
påverkan ungefär lika.
Skillnaderna mellan planalternativet och nollalternativet är dock ganska stora avseende
det transportpolitiska hänsynsmålet och fokusområdena klimat, hälsa och landskap där
den negativa påverkan är större i nollalternativet.
En stor del av medlen i länsplanen går till de så kallade potterna där kommuner under
planperiodens gång kan ansöka om medel. Effekterna av länsplanen kommer att bero av
hur de medel som är avsatta till potterna delas ut till kommunerna. Generellt kan sägas att
en större satsning på gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik kommer att bidra
till en mer transportsnål och energieffektiv tillgänglighet. Detta i sin tur minskar
klimatpåverkan och kan ge bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet. Med avseende på
social hållbarhet förbättrar dessa typer av åtgärder också för en större grupp människor då
gång-, cykel- och kollektivtrafiksystem är öppna för en större del av befolkningen är än
vad biltrafiksystemet är. För att nå en hög tillgänglighet geografiskt och demografiskt är
det viktigt att arbeta med både infrastruktur och användarvänlighet. Väljer man att
prioritera åtgärder för ökad framkomlighet för biltrafik kommer utvecklingen att gå i
motsatt riktning för dessa mål.
Noteras bör också att socioekonomiskt svagare områden är något förfördelade när det
gäller den geografiska fördelningen av de studerade åtgärderna. Analysen bör dock ses
som en första indikation på eventuella ojämlikheter och beaktar inte storleken på
investeringarna och huruvida investeringarna eventuellt bidrar till negativa effekter såsom
barriäreffekter.
En total bild av länsplanens effekter kan alltså fås först när slutliga åtgärder av de
studerade valts, och då de medel som tilldelas de olika potterna i länsplanen betalats ut till
exempelvis kommuner.

9.2

Effekter på tillväxt och bostadsbyggande

Att beskriva planens effekter på förutsättningar för bostadsbyggande är förknippat med
stora utmaningar, då länets olika delar har stora skillnader i grundförutsättningar.
Skillnaderna består framförallt i olika befolkningssammansättning och -utveckling,
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flyttningsmönster och läge på arbetsmarknaden. Många av länets kommuner har själva
angett att det inte är infrastruktur och transporter som har avgörande betydelse för ett ökat
bostadsbyggande utan snarare andra faktorer såsom att hitta attraktiva platser i form av
sjönära lägen, fungerande daglig service och finansiella förutsättningar såsom bankernas
vilja att bevilja lånefinansiering.
Örebro kommun är den kommun i Sverige som under de senaste åren byggt flest bostäder
per år och capita. Sex av de senaste sju åren har Örebro kommun angett ett underskott av
bostäder i bostadsenkäten och i sin översiktsplan finns planer på 20 000 nya bostäder och
20 000 nya arbetsplatser.
I Örebro finns redan ett fungerande kollektivtrafiksystem och ett väl utbyggt cykelvägnät.
Länsplanen ska medfinansiera en satsning på kapacitetsstark kollektivtrafik i form av så
kallad Bus rapid transit (BRT). Inom upptagningsområdet för detta system kommer det att
byggas drygt 2 000 – 3 000 bostäder inom planperioden och planerna till 2040 innebär
ytterligare flera tusen bostäder i närheten av BRT-systemet. Med ett utbyggt BRT-system
kan framtida boende erbjudas hållbara färdmedelsalternativ och det är en viktig aspekt för
att dessa planer ska bli attraktiva att genomföra. Åtgärden BRT skapar förutsättningar för
en mer attraktiv kollektivtrafik och de bostäder som Örebro kommun planerar för skapar i
sin tur underlag för kollektivtrafiken.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 7 - Förslag på remissvar för Länsplan för regional
transportinfrastruktur region Östergötland 2022-2033
(21/KS/202)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun har tagit del av Länsplan för regional transportinfrastruktur, RÖ 20211188, remissversion 2021-11-12. Planeringsramen för åtgärder i Östergötlands län under
perioden 2022-2033 är enligt direktiv från regeringen 1 680 miljoner kronor. Efter avräkning
av förbrukade medel från föregående fyra år har Region Östergötland drygt 1 745 miljoner
kronor att fördela.
I nu gällande plan för åren 2018-2029 finns ett antal objekt som påbörjas under 2021 eller
har kommit långt i planeringen. En del andra objekt i nu gällande plan betraktas som redan
beslutade och bör således finnas med i det aktuella förslaget till plan för perioden 20222033. I detta ingår bland annat
•Riksväg 51 ny sträckning genom Finspång (Förbifart Väster)
• Ett antal beslutade medfinansieringsåtgärder på kommunalt vägnät gällande kollektivtrafik
och gång- och cykel.
• Ett antal beslutade trimningsåtgärder på regionalt vägnät.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yttrandet ska revideras enligt de synpunkter som inkom under utskottets sammanträde.
Ytterligare synpunkter meddelas till berörda tjänstepersoner för beredning inför
kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna tjänsteskrivningen som yttrande på
remissversion Länsplan för regional transportinfrastruktur, Region Östergötland 2021-1188.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivningen som yttrande på remissversion
Länsplan för regional transportinfrastruktur, Region Östergötland 2021-1188.

Beslutsunderlag



TS Förslag på remissvar för Länsplan för regional transportinfrastruktur region Örstergötland
Remissversion av Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 för Östergötlands
län

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 161 of 247

Förslag på remissvar för Länsplan för regional
transportinfrastruktur region Östergötland
2022-2033
§7
21/KS/202

Page 162 of 247

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:21/KS/202

Förslag på remissvar för Länsplan för regional transportinfrastruktur
region Östergötland 2022-2033
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har tagit del av Länsplan för regional transportinfrastruktur, RÖ 2021-1188,
remissversion 2021-11-12. Planeringsramen för åtgärder i Östergötlands län under perioden 20222033 är enligt direktiv från regeringen 1 680 miljoner kronor. Efter avräkning av förbrukade medel
från föregående fyra år har Region Östergötland drygt 1 745 miljoner kronor att fördela.
I nu gällande plan för åren 2018-2029 finns ett antal objekt som påbörjas under 2021 eller har
kommit långt i planeringen. En del andra objekt i nu gällande plan betraktas som redan beslutade och
bör således finnas med i det aktuella förslaget till plan för perioden 2022-2033. I detta ingår bland
annat
•
Riksväg 51 ny sträckning genom Finspång (Förbifart Väster)
•
Ett antal beslutade medfinansieringsåtgärder på kommunalt vägnät gällande
kollektivtrafik och gång- och cykel.
•
Ett antal beslutade trimningsåtgärder på regionalt vägnät.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslag till yttrande på remissversion Länsplan för
regional transportinfrastruktur, Region Östergötland 2021-2033.

Yttrande
Hallsbergs kommun konstaterar glädjande att både ”Riksväg 51 ny sträckning genom Finspång” samt
de planerade trimningsåtgärder på riksväg 51 norrut från Finspång finns namnsatta och finansierade i
början av planperioden.
Hallsbergs kommun hoppas att de planerade trimningsåtgärder får god effekt för att minimera de
problem som riksväg 51 norr om Finspång har. Även i region Örebro kommer trimningsåtgärder att
genomföras på rv 51 från Svennevad och söderut. Sträckan har inte minst det senaste året drabbats
av många olyckor med allvarliga och långvariga trafikstörningar som följd. Däremot är skillnaden på
standard och trafiksäkerhet på vägen markant och näst in till genant när gränsen mellan region
Örebro och Östergötland passeras. Det borde vara rimligt med en samsyn på standard mellan
länsplaneupprättarna och samma standard borde gälla från Örebro till Norrköping, det vill säga 2+1
samt 100 km/h.
Det är också väldigt viktigt att i den nationella planen namnger åtgärder för anknytningar till riksväg
51, 55, E4 samt E22 vid Norrköpings norra infart samt tillgänglighet till hamnen och kardonbanan för
tunga och stora transporter. Sjöfarten med Norrköpings hamn har en stor potential för utökning av
miljömässiga godstransporter som kan bidra till att uppnå högt ställda klimatmål. Både i den
nationella och regionala planen för transportinfrastruktur bör sjöfarten ges mer utrymme.
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.
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1. Bakgrund
Den 22 juni 2021 antog riksdagen regeringens infrastrukturproposition Framtidens infrastruktur
2020/21:TU16. Därefter beslutade regeringen om uppdrag och direktiv till Trafikverket och regionerna (rskr.
2020/21:409). Regeringen har därigenom uppdragit
åt Region Östergötland att upprätta förslag till transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 i Östergötlands
län. Enligt samma regeringsbeslut har Trafikverket på
motsvarande sätt fått i uppdrag att upprätta en nationell plan för transportinfrastruktur för motsvarande
period. Den nationella planen beskriver hur den stat
liga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas
och omfattar drift och underhåll i hela det statliga
vägnätet, inklusive de regionala vägarna, och investeringar på statliga järnvägar och nationella stamvägar.

Enligt förordningen får länsplanen omfatta följande
ändamål:

Planeringen ska enligt regeringsbeslutet bidra till ökad
andel resande i kollektivtrafiken. Vidare ska fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande synsätt vara
vägledande och påbörjade objekt bör slutföras. Vid
prioriteringen av åtgärder bör förutsättningar för att
möta betydande industriinvesteringars behov samt
behov av ökat bostadsbyggande vägas in. Regionala
systemanalyser och andra regionala inriktningsunderlag är viktiga och ett länsöverskridande och nationellt
perspektiv ska anläggas. Samlade effektbedömningar
av föreslagna åtgärder ska genomföras. Effekter på
bostadsbyggande ska redovisas. Budget för cykel
åtgärder ska tydligt framgå.

• Byggande och drift av enskilda vägar
• Åtgärder enligt förordningen (2009:37) om statlig

• Investeringar i statliga vägar som inte är nationella
stamvägar

• Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan

och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur

• Åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transport
systemet som bör redovisas i planen

• Driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms
vara strategiskt viktiga för regionen

• Investeringar och förbättringsåtgärder för vilka
Trafikverket har ansvaret enligt förordningen
(2009:236) om en nationell plan för transport
infrastruktur

medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm.

Det övergripande målet för transportpolitiken är att
säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. De transportpolitiska
målen ställer således stora krav på utformningen och
användningen av transportsystemet. Det övergripande
målet preciseras i ett funktionsmål om tillgänglighet
och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa:

• Funktionsmålet: Transportsystemets utformning,

Den regionalt politiska inriktningen för länsplanen
anges i Region Östergötlands treårsbudget 2021-20231.
Där anges att i syfte att stärka Region Östergötlands
arbete med miljö och klimat ska arbetet inriktas mot
hållbara transporter. I länsplanen ska förutsättningar
ges för åtgärder som främjar kollektivtrafik, cykel och
gång och det ska säkerställas att miljö- och klimat
perspektivet prioriteras i den nya länstransportplanen.

funktion och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft
i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt,
dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.

• Hänsynsmålet: Transportsystemets utform-

ning, funktion och användning ska anpassas till att
ingen dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det
övergripande generationsmålet för miljö och miljö
kvalitetsmålen nås samt till ökad hälsa.

1.1 Nationell transportpolitik
och länsplanens omfattning
Länsplanerna för regional transportinfrastruktur
regleras av förordning (1997:263) om länsplaner för
regional transportinfrastruktur och ska enligt denna
bidra till de transportpolitiska målen som riksdagen
antog 2008.

Treårsbudget 2021–2023 med fokusområden 2021 – Region
Östergötland
1

3
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Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och
den tillämpas för att säkerställa att arbetet sker målstyrt och innebär en god resurshushållning och för att
åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.2

1

Tänk om

2

Optimera

3

Bygg om

4

Bygg nytt

Figur 1 - Fyrstegsprincipen

1.2 Regionala strategier
Länsplanen ska bidra till målen i regionala strategier
och styrdokument. Viktigast är:

• Utvecklingsstrategi för Östergötland
• Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Östergötland

• Regional cykelstrategi för Östergötland
• Storregional systemanalys för Stockholm–

Ett Östergötland som nyttjar det goda läget
Storregionala nodstäder utanför Östergötland
illustreras med prickar. De viktigaste storregionala
sambanden illustreras med blå pilar.

Mälarregionen

• Energi- och klimatstrategi för Östergötland
Utvecklingsstrategi för Östergötland
Utvecklingsstrategi för Östergötland bygger på de tidigare utvecklingsprogram för Östergötland som tagits
fram.3 Det är dock den första strategin framtagen efter
regionbildningen 2015. Målet för strategin är Goda
livsvillkor i Östergötland.
Goda livsvillkor tar sin utgångspunkt både i individen
och i samhället och förutsätter en hållbar utveckling
i hela Östergötland. För att uppnå utvecklings
strategins mål har tre delmål formulerats med
utgångspunkt i de tre hållbarhetsdimensionerna:

• Ett inkluderande Östergötland
• Ett innovativt och attraktivt Östergötland
• Ett grönare Östergötland
För att bidra till de övergripande målen för utvecklingsstrategin ska Östergötland ta tillvara på sitt goda
geografiska läge och förutsättningar. Det är viktigt
att Östergötland bygger sina kopplingar med om
landet utifrån egen styrka. Linköping och Norrköping
ska stärkas som storregionala nodstäder genom att
dessa knyts samman än mer. Med det som utgångspunkt stärks Östergötland genom att tydligare hänga

Ett sammanhållet Östergötland
Den flerkärniga strukturen illustreras med de kommunala centralorterna (illustrerade genom orternas
utbredning) i Östergötland och i grannkommunerna
i grannlänen. Linköpings och Norrköpings roller som
arbetsmarknads- och servicecentrum illustreras med
cirklarna runt orternas utbredning.

www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
3
Utvecklingsstrategi för Östergötland 2021 – Region Östergötland
2

4
Page 168 of 247

LÄNSTRANSPORTPLAN ÖSTERGÖTLAND 2022–2033

samman med sitt närområde, Göteborg, Öresund
och europeiska kontinenten. Av speciell betydelse är
rollen i Östra Mellansverige och utefter det starka
kommunikationsstråket som löper från Stockholms
regionen genom Östergötland och vidare mot sydväst.

Regionalt trafikförsörjningsprogram
för Östergötland >2030
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Östergötland är ett långsiktigt och strategiskt dokument
som omfattar perioden fram till år 2030. 4

Potentialen i närheten till Stockholm och Mälardalen
(Östra Mellansverige) ska nyttjas. Byggandet av Ostlänken är centralt för detta. Östergötland ska verka för
att integrera arbets-, bostads- och studiemarknaderna
med i första hand Stockholm, i andra hand andra närliggande storregionala nodstäder.

Programmet är ett av de huvudsakliga styrdokumenten, där den politiska inriktningen och målsättningen
för kollektivtrafiken sätts. Programmet fyller även en
funktion som vägledande planeringsunderlag för kommunerna och andra aktörer i regionen. Programmet
har sex övergripande målområden som anger inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Dessa är:

Ett Östergötland som är geografiskt sammanhållet
stärker förutsättningarna för hållbar utveckling och
goda livsvillkor för regionens invånare. En förutsättning för detta är att olika platsers förutsättningar tas
tillvara. Genom att skapa mer sammanhållna arbets-,
bostads- och studiemarknader skapas förutsättningar
för ett väl fungerande Östergötland. Ett geografiskt
helhetsperspektiv ska fullt ut ta tillvara landsbygders,
städers, tätorter och byars förutsättningar inklusive
mellankommunala samband över länsgränser.

• Öka kollektivtrafikens marknadsandel
• Fler nöjda resenärer
• God geografisk tillgänglighet
• Attraktiv kollektivtrafik med god framkomlighet
• Klimatneutralt resande
• Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Regional cykelstrategi för Östergötland
Region Östergötland beslutade 2017 om en Regional
cykelstrategi för Östergötland. Arbetet genomfördes
i samverkan med länets kommuner och Trafikverket
med syftet att skapa ett kunskapsunderlag för att visa
på faktorer som påverkar cykling och var det geografiskt finns starkast potential till ökad cykling.

Denna rumsliga utvecklingsinriktning har Östergöt
land haft i många år. Samtidigt finns behov av att
fördjupa den gemensamma bilden av hur Östergötland
fungerar och bör knytas samman. En rumslig strategi
ska tas fram utifrån följande principer:

• prioritera bebyggelseutveckling på platser med goda
förutsättningar till platsutveckling på landsbygder,
i städer, tätorter och byar i syfte att stärka och utveckla attraktiva livsmiljöer där människor vill
bo och

Storregional systemanalys för
Stockholm–Mälarregionen
Hösten 2020 beslutades en ny storregional system
analys för Stockholm-Mälardalsregionen. I denna
systemanalys redovisas de gemensamma priorite
ringarna för transportinfrastrukturen i de sju med
verkande länen.5

• verka för en tät och sammanhållen bebyggelse

med fokus på platser med goda förutsättningar
till effektivkollektivtrafik och god service och med
hänsyn tagen till olika platsers förutsättningar, på
landsbygder, städer, tätorter och i byar, för att främja
en hållbar struktur.

Systemanalysen pekar på ett antal prioriterade behov
bland annat Ostlänken och E22 Förbifart Söderköping.
Parallellt med systemanalysen 2020 utarbetades,
i bred medverkan, den första Storregionala gods
strategin för Stockholm–Mälarregionen i syfte att
öka samverkan och samsyn inom Stockholm–
Mälarregionen kring godstransporternas behov och
utmaningar.6
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland > 2030 RS
2020-62
5
Framtidens resor Storregional systemanalys 2020 för Stockholm-Mälarregionen
6
Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen
4

5
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2. Planeringsförutsättningar
2.1 Östergötlandsförutsättningar
– befolkning och arbetsmarknad
För att bidra till målen i utvecklingsstrategin och ta
tillvara Östergötlands goda förutsättningar behövs
en bra grundstruktur för transportinfrastrukturen.
Regionen har:

• En stor befolkning på en relativt liten koncen-

trerad yta – Sveriges fjärde största befolknings
koncentration

• Ett tydligt tvåkärnigt centrum
• Ett fördelaktigt geografiskt läge och kommunikationsläge i Sverige – genomkorsat av Södra stam
banan och E4:an

• En bra grundstruktur för kommunikationer med
relativt korta avstånd men brister i kvalitet och
kapacitet

• En kollektivtrafik som är relativt väl utbyggd med
pendeltåget som ryggrad

Kartan till vänster visar befolkningens geografiska
fördelning. Cirklarnas storlek visar antalet invånare
i länets 94 tätorter. Sammantaget bor cirka 85 procent
av länets invånare i dessa tätorter vilka är lokaliserade
längs de större kommunikationsstråken. Detta i sin
tur skapar förutsättningar för en effektiv och snabb
kollektivtrafik som är tillgänglig för en stor del av
regionens invånare. Nästan 80 procent av länets
invånare bor i en tätort som har fler än 1000 invånare
samtidigt som drygt 90 procent av länets arbetstill
fällen är lokaliserade till dessa orter.

Figur 2 – Storregional strukturbild för Östra
Mellansverige 2050 (källa: ÖMS 2050)

Energi- och klimatstrategi för Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland har på uppdrag av regeringen tagit fram regionala miljömål för Östergöt
lands län som fastställdes 2003. År 2007 skedde en
mindre revidering och år 2012 utvecklades helt nya
regionala mål för miljökvalitetsmålet begränsad
klimatpåverkan. De regionala energi- och klimat
målen uppdaterades 2019 i samband med antagandet
av en gemensam regional Energi- och klimatstrategi
för Östergötland7. De nyantagna målen för begränsad
klimatpåverkanlöper fram till år 2030.8

Östergötlands befolkning ökade med drygt 9 procent
mellan år 2010 och 2020, från drygt 430 000 till
nästan 467 000 invånare, d v s med 37 000. Linköpings och Norrköpings kommun stod för nästan hela
ökningen, Linköping med 18 000 och Norrköping
med 13 500 invånare under motsvarande tid. År 2000
bodde 62 procent av länets invånare i Linköpings eller
Norrköpings kommuner, idag har denna andel ökat
till 66 procent. Efter år 2010 uppvisar dock de flesta
kommuner en befolkningsökning.

Övergripande mål är att år 2045 ska utsläppen av
växthusgaser i Östergötland vara 85 procent lägre
jämfört med år 1990. Etappmål är 70 procent lägre
växthusgasutsläpp år 2030 jämfört med år 1990.

Energi- och klimatstrategi för Östergötland - Länsstyrelsen Östergötland, 2019:28
8
Östergötlands regionala miljömål, Länsstyrelsen Östergötland
7

6
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Det är framför allt de större tätorterna, Linköping
och Norrköping som ökar sin befolkning. Strax över
45 procent av Östergötlands befolkning bor idag
i Linköpings eller Norrköpings tätorter. Mellan
2015–2020 ökade befolkningen i dessa båda tätorter
med drygt 6,5 procent. I övriga Östergötland har
befolkningen ökat med cirka 3,5 procent. under motsvarande period. Här står områden utanför tätorter
för den största ökningen, både i absoluta tal och i
procent sett.
Befolkningen i Östergötland förväntas öka från cirka
470 000 år 2020 till cirka 530 000 år 2045. Urbaniseringen i Östergötland tydliggörs ännu starkare av
var regionens arbetstillfällen är lokaliserade. Dessa
är i allt större grad koncentrerade till de riktigt stora
tätorterna. I Linköping och Norrköping finns i dag
62 procent av arbetstillfällena, vilket är en ökning
med drygt 23 procent under perioden 2005–2019.
I övriga Östergötland ökande, under samma period,
antalet arbetstillfällen med 8 procent. Detta kan tyda
på vikten av att ha bra tillgång till det stora arbetskraftsutbudet som finns främst i de stora orterna,
medan andra orter kan få problem med att rekrytera
arbetskraft på sikt vilket i sin tur kan leda till att antalet arbetstillfällen fortsätter att minska på grund av
rekryteringsproblem. Verksamheter flyttar i allt högre
grad dit arbetskraften finns.

Figur 3 – Östergötlands tätorter, cirklarnas storlek
proportionerliga mot antal invånare samt vägar med
trafikflöden även de proportionerligt utifrån antal
fordon (SCB och Trafikverket)
Befolknings- och arbetsplatsutveckling
i Östra Mellansverige
Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos kommer
befolkningen i Sverige att öka till drygt 11 miljoner
invånare år 2034 och 13 miljoner till år 2070. I Östra
Mellansverige förväntas i ett basscenario öka med
cirka 1,2 miljoner invånare eller 29 procent till år
2040. Antalet sysselsatta förväntas under samma

Befolkning i Östergötlands kommuner
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Figur 4 – Befolkningsutveckling i Östergötlands kommuner
1990-2020 (källa: SCB och egen
bearbetning)
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2.2 Trafikutveckling
Persontransporter

period öka med cirka 630 000 eller med strax över
31 procent9. Den förväntade befolknings- och arbetsplatsutvecklingen kommer att innebära en kraftigt
ökad pendling till/från Stockholm från övriga län
i Östra Mellansverige. Detta kommer att ställa allt
större krav på infrastruktur och trafikering, inte
minst när det gäller tågtrafik om utvecklingen ska vara
långsiktigt hållbar. Beslutet om att bygga Ostlänken
är av stor betydelse då den nya järnvägen skapar ökad
kapacitet samtidigt som restiderna kan minska.
God tillgänglighet till de regionala kärnorna kommer
att vara av avgörande betydelse för den omgivande
geografins utveckling.

Av persontransporterna 2019 stod vägtrafik för
78 procent av alla personkilometer. Mellan 2016 och
2019 har vägtrafiken minskat med en procentenhet
och bantrafiken ökat med en procentenhet och svarar
för 12 procent av alla resta personkilometer.
Enligt Trafikverkets basprognos för 2040 kommer
persontransportarbetet öka med nästan 28 procent
mellan 2017 och 2040. Bilresandet ökar med 27 procent, tågresandet med 53 procent och resandet med
buss ökar med 17 procent. Om prognoserna slår in
kommer detta innebära att bilens marknadsandel av
persontransportarbetet kommer att ha ökat på bekostnad av resor med kollektivtrafik.

Antalet lokala arbetsmarknader (LA) förändras generellt långsamt. Mellan år 2018 och år 2019 minskade
dock antalet områden när Tranås och Ydre gick från
Jönköpings LA till Linköpings LA och Katrineholms/
Flens LA uppgick i Eskilstuna LA.

160

http://www.rufs.se/demografiska-prognoser/
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Transportarbete statistik 2000–2018 samt
Tillväxt Basprognoser 200615 (2017–2040)

Figur 5 – Transportarbete i miljarder person
kilometer per år. Historiska data 2000–2018 och
prognostiserad tillväxt 2017–2040.
(källa: Trafikverkets Basgropnos)
Det förekommer en omfattande arbetspendling inom
Östergötland, men också över länsgränsen. De enskilt
största regionala pendlingsstråken inom Östergötland är Norrköping-Linköping, Mjölby–Linköping,
Söderköping–Norrköping, Motala–Linköping samt
Finspång–Norrköping. Över länsgräns dominerar
pendlingen mellan de centrala delarna av regionen och
Stockholm. Andra större pendlingsstråk över länsgräns är Norrköping–Nyköping, Norrköping–Katrineholm och Ydre–Tranås.

8
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Figur 6 – Arbetspendling mellan kommuner i Östergötlands län samt över länsgräns 2020
(källa: SCB och bearbetning av WSP i Det funktionella Östergötland).
Sedan mitten av 1990-talet har arbetspendlingen
ökat i alla stråk inom länet, men även över länsgräns,
särskilt i de största stråken. Störst procentuell ökning
är mellan Norrköping och Mjölby, samt Motala–
Mjölby som ungefär fördubblats. Näst starkast ökning
är mellan Boxholm och Linköping, Norrköping och
Motala, samt Finspång–Norrköping.10 Kartan ovan visar totalflöden bestående av summerade dubbelriktade
flöden och att pendlingsåret är 2020.

Utvecklingen av våra resmönster drivs parallellt av
den digitala omställningen, exempelvis e-handel,
videomöten, cirkulär ekonomi och klimatomställningen. Detta har bland annat den senaste tidens ökande
distansarbete visat. En väl utbyggd och kapacitetsstark
digital infrastruktur är viktigt för att kunna stöjda och
utveckla distansarbete, distansstudier och e-tjänster,
vilket i sin tur kan påverka persontransportarbetet.
Det är även viktigt att i våra stora stråk, inte minst de
som ingår i TEN-T arbeta för en god digital infrastruktur i syfte att stödja mobilitetslösningar (MaaS) samt
autonoma fordon.
Mobility as a Service, (MaaS) handlar om att samla
och integrera olika mobilitetstjänster till en tjänst
där det genom en gemensam digital kanal är möjligt
för användarna att planera, boka och betala för flera
olika mobilitetstjänster. Integrerade mobilitetstjänster framhålls som ett sätt att minska behovet av att
äga egen bil. Hela resan kan planeras i förhand och
kombinera olika färdmedel som kollektivtrafik, hyrbil,
hyrcykel etc. På detta sätt förväntas färdmedel som
lämpar sig bäst för platsen att nyttjas i högre grad.
Detta påverkar problem som trängsel, luftföroreningar
och klimatutsläpp från transportsektorn genom att
framför allt transportarbetet med bil inte ökar enligt
prognos. Region Östergötlands ambition är att ligga
i framkant när det gäller MaaS och att utforska nya
modeller inom området.

Även om in- och utpendling till/från de mindre
kommunerna till antalet är relativt liten är den av stor
strategisk betydelse för dessa. Närmare två tredjedelar
av den sysselsatta befolkningen som bor i Söderköping
pendlar idag till arbete i annan kommun, motsvarande
siffra för Boxholm, Åtvidaberg, Ydre, samt Ödeshög, är
cirka 45-50 procent. Strax över 40 procent av arbetsplatserna i Vadstena och Mjölby kommun innehas av
någon som bor i annan kommun, motsvarande siffror
för, Söderköping, Boxholm samt Finspång är cirka en
tredjedel.11 Det ömsesidiga beroendet mellan kommunerna har ökat och kommer bli en strategiskt viktig
fråga när det gäller arbetskraftsförsörjningen, framför
allt för de mindre kommunerna. Här kommer kommunikationsmöjligheterna vara av avgörande betydelse,
inte minst gäller detta för kollektivtrafiken.
Treårsbudget 2021–2023 med fokusområden 2021
– Region Östergötland
11
SCB: Antal pendlare per län och kommun, 2019
10

9
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Godstransporter
Sverige har ett perifert läge i förhållande till flera
tunga marknader för utrikeshandeln. Därför är effektiv infrastruktur och logistik särskilt viktigt, inte bara
för Östergötlands län utan för hela landet. För att få
ett effektivt och miljövänligare godstransportsystem
måste godstransporterna på järnväg och sjö utvecklas.
Viktiga omlastningspunkter, både längs kusten och i
inlandet måste knytas ihop. Norrköpings hamn har en
viktig funktion inte bara för sjöfart utan även som
omlastningspunkt mellan väg och järnväg. Inte minst
viktig är hamnens nya järnvägsanslutning (Kardonbanan) till Södra stambanan. Men även väganslutningarna till hamnen behöver förbättras så att mycket
av trafiken till hamnen kan flyttas ut från de mer
centrala delarna av Norrköping. Hamnen med till
hörande logistikområde har direkta och nära kopplingar till landets stora godstransportkorridor, E4
och Södra Stambanan, till/från landets största
konsumtionsområde – Stockholmsregionen.

Cirka 85 procent av den tunga trafiken på E4 eller
godstrafiken på Södra stambanan har varken starteller målpunkt i Östergötland utan är genomgående
trafik, detsamma gäller för riksväg 50 och godsstråket
genom Bergslagen. Denna trafik påverkar utsläppen i
Östergötland men även kapaciteten för persontrafiken
inom Östergötland, inte minst tydlig är kapacitets
bristen på södra stambanan vilken i dagsläget omöjliggör en utveckling av pendeltågstrafiken i Östergötland.
Trafikverket har i nationell plan för transportinfrastruktur pekat ut ett nationellt väg- och järnvägsnät
för gods, tillsammans med ett antal centrala hamnar
av särskild betydelse för godstransporter. Östergötland berörs av E4, riksväg 50 och riksväg 55 samt
södra stambanan och godsstråket genom Bergslagen
(delen Mjölby–Motala–Hallsberg) samt Norrköpings
hamn. Dessa nationellt viktiga godstransportstråk och
noder behöver tillräcklig kapacitet för att klara den
förväntade ökningen av godstransporter, samtidigt
som detta måste ske hållbart.

Figur 7 – Karta till vänster - Nuläge regional strategisk godsstruktur och karta till höger – Godstransporter på
järnväg miljoner nettoton per år (Källa: En bättre sits storregional Godsstrategi 2020).

10
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Ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna
kommer att vara viktigt för omställningen till noll
utsläpp i transportsektorn. För att påskynda elektrifi
eringen av regionala godstransporter ingår Region
Östergötland bland de regioner som avlagt ett elektrifi
eringslöfte till Elektrifieringskommissionen12.
Inom godstransporterna är det framför allt trans
porter på väg som ökat. Från mitten på 1970-talet
och fram till idag har antalet tonkilometer på väg
fördubblats. Till sjöss transporteras lika mycket gods
nu som i mitten på 1960-talet. På järnväg har antalet
tonkilometer ökat med cirka 60 procent från mitten på
1970-talet. Enligt Trafikverkets basprognos för gods
transporter 2040 kommer godstransportarbetet öka
med 51 procent mellan 2017 och 2040. Godstransport
arbetet på väg ökar med 46 procent, till sjöss med
64 procent och på järnväg med 42 procent, se tabell 1
nedan.

Prognos
2017

Prognos
2040

Tillväxt
procent
2017–2040

Järnväg

21,4

30,5

42 %

Sjöfart

32,1

52,5

64 %

Väg

50,3

73,2

46 %

Summa

104

156

Färdmedel

Figur 8 – Transportarbete Gods, miljarder ton
kilometer (källa Trafikverkets basprognos 2040 för
godstransporter)

2.3 Funktionella transportstråk
och brister
För att bidra till nationella och regionala mål, och
skapa ett sammanhållet transportsystem i Östergötland, har transportstråk prioriterats. Prioriteringen
av dessa stråk bygger på den rumsliga inriktningen i
utvecklingsstrategin. Stråken knyter därmed samman
Östergötland och tar tillvara på vårt goda läge Det är
stråk som är viktiga för arbetspendling, näringslivets
transporter och tillgängligheten till service och för att
knyta ihop länets större tätorter i syfte att skapa ett
flerkärnigt Östergötland med en gemensam arbets-,
studie- och bostadsmarknad. Vidare är de prioriterade
transportstråken viktiga för Östergötlands storregionala rumsliga inriktning. Där rollen i Östra Mellansverige, och utefter det starka kommunikationsstråket

som löper från Stockholmsregionen genom Östergötland och vidare mot sydväst, är av speciell betydelse.
Stråken kommer att ses över i samband med arbetet
med den regionala rumsliga strategin.
Generellt gäller, vilket avser flertalet av stråken, att det
finns en målkonflikt avseende trafiksäkerhet kontra
restider till arbete och studier. Detta inte minst för
kollektivtrafiken. Genom hastighetsdämpande åt
gärder kan ökad trafiksäkerhet nås, men då till bekostnad av tillgänglighet i form av ökade restider.

Elektrifieringslöften Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet;
I2021.02
12
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Nationella stråk
Ur ett systemperspektiv har de nationella stråken såväl
nationella som regionala nyttor. Tre nationella stråk
går genom Östergötland och bidrar därmed till det
östgötska transportsystemet.

när det gäller möjligheten att ställa upp fordon, vilket påverkar flexibiliteten och därmed kapaciteten.
Det finns risk för hastighetsnedsättning till 130 km/
tim på grund av dåliga spår på delar av banan.
Genom Norrköping finns det säkerhetsbrister på
grund av plankorsningar. I Mjölby saknas möjlig
heter till omloppsnära tjänster och plattformslägen.
Kapacitetsbristen på Södra stambanan och särskilt
på delen Norrköping-Linköping, leder bl.a. till att det
inte går att utveckla pendeltågstrafiken i Östergötland.

Stockholmsområdet–Nyköping–
Norrköping–Linköping–Mjölby–Ödeshög–
Jönköping (vidare mot Göteborg/Öre-		
sundsregionen)
Stråket består av södra stambanan och E4 och är ett
av de absolut viktigaste nationella transportstråken
och det viktigaste i Östergötland. De största bristerna
på stråket är följande:
• Södra stambanan: De betydande brister i kapacitet och robusthet som finns på södra stambanan
utgörs av störningskänslighet på banan samt låg
flexibilitet mellan olika tågtyper. I Linköping och
Mjölby finns även brister på driftplatser/stationer
N1

• E4: Kapacitetsbristen i Östergötland finns fram-

förallt på infarterna till Norrköping och Linköping
med låg framkomlighet, inte minst för kollektiv
trafiken, under framför allt högtrafik.

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i länsplan kopplat mot stråk N1: Åtgärdsvalsstudie kring
Linköpings Västra är gjord och infartsleder
från bland annat E4 mot Linköping tas med som

Figur 9 – Funktionella transportstråk i Östergötland (källa: egen bearbetning 2018)
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Mellanregionala stråk
Regionalt viktiga stråk som binder ihop Östergötland
och dess storregionala nodstäder Norrköping och
Linköping med andra storregionala nodstäder och
knyter samman Östergötlands centralorter med de
arbets- och studiemarknadscentrum som Norrköping
och Linköping är.

kollektivtrafikobjekt. När det gäller tågtrafik är
Region Östergötlands långsiktiga ambition kvarts
trafik med Östgötapendeln hela dagen och att öppna
nya pendeltågstationer i Västra Linköping och i Åby
med trafikering i linje med den tågstrategiska målbilden. Åtgärdsvalsstudier av detta planeras senare
under planperioden. Medel avsätts även till infarts
leder Norrköping.

R1 Norrköping–Finspång–Örebro
Stråket består av riksväg 51. Stråket är ett viktigt
stor- och inomregionalt transportstråk. Storregionalt,
framför allt för godstransporter till och från Norrköpings hamn. Stråket är även viktigt för Östergötlands
kopplingar mot Örebro och övriga Bergslagen. Längs
stråket förekommer dessutom en omfattande arbetspendling på vissa delsträckor, framförallt mellan
Finspång och Norrköping. De största bristerna på
stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider avseende riksväg 51
norr om Finspång.
• Många utfarter på vägen norr om Finspång.
• Kapacitetsproblem för den tunga trafiken norr om
Finspång.
• Framkomlighetsproblem i Norrköping (se stråk N3)
• Dålig anslutning till Norrköpings hamn (se stråk N3.
• Genomfartsproblematik i Finspång, Borggård och
Hällestad (miljö, trafiksäkerhet, restid och barriär
effekt), framför allt vad gäller den tunga trafiken.

Eskilstuna–Katrineholm–Norrköping–
Söderköping–Valdemarsvik–Västervik
(vidare mot Kalmar och Blekinge)
Stråket består av delar av södra stambanan och
riksväg 55/56 och E22 och är ett viktigt nationellt
transportstråk med bland annat kopplingar mot
Norrköpings hamn. De största bristerna på stråket är
följande:
• Stora framkomlighetsproblem genom Norrköping
och Söderköping(E4, riksväg 55/56 till E22), inte
minst för kollektivtrafiken men även för gods
transporter, vilket dessutom leder till stora miljö
problem.
N2

• Dåliga anslutningar till Norrköpings hamn från E4,

E22 och riksväg 55. Denna och föregående brist är
även identifierad i den storregionala systemanalysen
för Stockholm-Mälarregionen.

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i
länsplan kopplat mot stråk N2: Stråket kommer att
omfattas av satsningen kring regionala bytespunkter.
I Söderköping kommer framkomlighetsproblemet att
minska i och med den nya sträckningen för E22 förbi
Söderköping byggs- (nationell plan). Medel avsätts
även till infartsleder Norrköping.

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i länsplan kopplat mot stråk R1: Under planerperioden
kommer ny sträckning förriksväg 51 utanför Finspång
färdigställas. Även trimningsåtgärder genomförs på
riksväg 51 norr om Finspång. Trafiksäkerhetsåtgärder,
t.ex. GCM-passager, kommer beröra stråket.

Bergslagen–Örebro–Askersund–
Motala–Mjölby
Stråket består av järnvägssträckan Örebro–Hallsberg–Motala–Mjölby och riksväg 50 som är en del av
godsstråket genom Bergslagen. De största bristerna på
stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider gällande riksväg 50
norr om Motala.
• Kapacitetsproblem på järnvägen norr om Motala.
Enkelspår på flera delar.
• Kapacitetsproblem för den tunga trafiken på riksväg
50 norr om Motala.
N3

Linköping–Kisa–Vimmerby
Stråket består av riksväg 23/34 samt Stångådalsbanan
(Linköping- Vimmerby). Stråket är framför allt viktigt
för arbetspendling till Linköping. Dessutom kopplar
stråket Östergötland med de nordvästra delarna av
Kalmar län. De största bristerna på stråket är följande:
• Genomfartsproblematik i Kisa (miljö, trafiksäkerhet,
barriäreffekt)
• Framkomlighetsproblem framförallt i Linköping,
inte minst för kollektivtrafiken
• Trafikverkets underhålls- och driftåtgärder på
Stångådalsbanan medger i dagsläget inte driftsäker
trafikering.
R2

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i
länsplan kopplat mot stråk N3: Bristerna hanteras i
nationell plan för transportinfrastruktur, där ombyggnad av riksväg 50 mellan Nykyrka och Brattebo, samt
utbyggnad till dubbelspår på järnvägen finns med.

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i
länsplan kopplat mot stråk R2: Riksväg 23/34 har
byggts om till 2+1-väg på sträckan Linköping–Kisa.
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Motala–Vadstena–Ödeshög
Stråket består av länsväg 919. Stråket är viktigt för
arbetspendling. De största bristerna på stråket är
följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider, främst på sträckan
Vadstena–Motala
• Många utfarter längs länsväg 919

För driftsäker trafikering på Stångådalsbanan krävs
omfattande åtgärder finansierade av nationell plan för
transportinfrastruktur då järnvägsåtgärder är en del
av nationell åtgärdsplanering. Trafiksäkerhetsåtgärder,
t.ex. GCM-passager kommer beröra stråket.

L1

Linköping–Åtvidaberg–Västervik
Stråket består av riksväg 35 och Tjustbanan. Stråket
är viktigt för arbetspendling, framför allt till Linköping. Dessutom kopplar stråket Östergötland med de
nordöstra delarna av Kalmar län. De största bristerna
på stråket är följande:
• Många utfarter på delar av riksväg 35
• Dålig anslutning för expressbusstrafiken i Grebo.
• Framkomlighetsproblem, framförallt i Linköping,
inte minst för kollektivtrafiken.
• Trafikverkets underhålls- och driftåtgärder på Tjustbanan medger i dagsläget inte driftsäker trafikering.
R3

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i länsplan kopplat mot stråk L1: Färdigställande av cykelväg
mellan Motala och Vadstena. Trafiksäkerhetsåtgärder,
t.ex. GCM-passager, samt trimningsåtgärder kommer
beröra stråket.
Vadstena–Skänninge–Mantorp
(–Linköping)
Stråket består av länsväg 206. Stråket knyter samman
Vadstena med pendeltågstationen i Skänninge och är
därmed viktigt för arbetspendling. De största bristerna på stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider till arbete och studier
inte minst för kollektivtrafiken, gäller hela stråket.
• Många utfarter på vägen.
L2

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i länsplan kopplat mot stråk R3: Riksväg 35 mellan
Linköping och Rösten kommer färdigställas. Sista
etappen, mellan Rösten och Åtvidaberg, läggs in som
nytt objekt i planens senare del. Objektet kommer inte
slutföras inom planperioden utan kommer behöva
slutföras i kommande planperiod. I och med att
riksväg 35 byggs om hanteras även kollektivtrafikens
anslutning i Grebo. Kollektivtrafikens framkomlighet mot Linköping kommer att förbättras i och med
kollektivtrafikobjektet Infartsleder Linköping. Trafik
säkerhetsåtgärder, t.ex. GCM-passager kommer beröra

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder
i länsplan kopplat mot stråk L2: Satsningar på
trafiksäkerhetsåtgärder, t.ex. GCM-passager samt
trimningsåtgärder kommer beröra stråket.
Motala–Borensberg/Fornåsa–Linköping
Stråket består av riksväg 34 och länsväg 1050. Stråket
är viktigt för arbetspendling. De största bristerna på
stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider till arbete och studier
inte minst för kollektivtrafiken, gäller hela stråket.
• Många utfarter längs vägarna.
• Framkomlighetsproblem i Linköping, framförallt för
kollektivtrafiken.
L3

Mjölby–Boxholm–Tranås (och vidare
mot Eksjö)
Stråket består av riksväg 32 samt Södra stambanan.
Stråket är framför allt viktigt för godstransporter och
för arbetspendling Kopplingen till Tranås är särskilt
viktig för kopplingen till norra Jönköpings län. De
största bristerna på stråket är följande:
• Ökande godstransporter som påverkar trafiksäkerheten negativt.
• Många utfarter längs riksväg 32
R4

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i länsplan kopplat mot stråk L3: Trafiksäkerhetsåtgärder,
t.ex. GCM-passager samt trimningsåtgärder kommer
beröra stråket.
Österbymo–Tranås
Stråket består av länsväg 131. Stråket knyter samman
Österbymo med Tranås och är viktigt för arbetspendling. De största bristerna på stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider till arbete och studier
inte minst för kollektivtrafiken, gäller hela stråket.
• Många utfarter längs vägen

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i länsplan kopplat mot stråk R4: Trafiksäkerhetsåtgärder ,
t.ex. GCM-passager samt trimningsåtgärder kommer
beröra stråket.

L4

Inomregionala stråk
Inomregionala stråk i Östergötland som knyter samman Östergötland inte minst övriga centralorter med
Norrköping och Linköping.

14

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i länsplan kopplat mot stråk L4: Trafiksäkerhetsåtgärder,
t.ex. GCM-passager samt trimningsåtgärder kommer
beröra stråket.
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Linköping–Norsholm–Skärblacka–
Finspång
Stråket består av länsväg 215. Stråket är ett viktigt
stråk för arbetspendling och kollektivtrafik. De största
bristerna på stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider, framförallt delen
Kimstad-Skärblacka-Finspång.
• Kapacitetsproblem för den tunga trafiken till och
från industrierna i Finspång och Skärblacka och
kopplingen till E4.
• Genomfartsproblematik i Skärblacka (miljö, trafiksäkerhet, barriäreffekt).
• Många utfarter på vägen.
• Framkomlighetsproblem i Linköping, inte minst för
kollektivtrafiken.

och cykelåtgärder tillsammans med kollektivtrafik
åtgärder som prioriteras gällande det kommunala
gatunätet. För det regionala vägnätet så är vägobjekt
högre prioriterat även omgång- och cykelåtgärder står
för en stor andel av kommunernas framförda behov.
Även trimningsåtgärder på det regionala vägnätet
efterfrågas. Kommunernas bristbeskrivningar har
beaktats i bristbeskrivningarna.

L5

2.4 Genomförda bristutredningar/
åtgärdsvalsstudier 2018-2021
Inom ramen för nu gällande länsplan har åtgärdsvalsstudier och andra typer av utredningar genomförts för
att närmare studera de brister som identifierats och
beskrivits i föregående avsnitt. Följande studier har
genomförts under perioden 2018-2021:
• Tillgänglighet till västra Linköping
• Framkomlighetsåtgärder på infartsvägar till Linköpings innerstad
• Väg 34 - Borensberg – St. Sjögestad
• Väg 35 - Rösten - Åtvidaberg
• Väg 32 - Mjölby – Boxholm - Sommen
• Cykelväg genom Skärblacka som del i utrednings
paket

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i
länsplan kopplat mot stråk L5: Cykelväg genom
Skärblacka längs med väg 215 finns med som ett nytt
objekt. Trafiksäkerhetsåtgärder, t.ex. GCM-passager
samt trimningsåtgärder kommer beröra stråket.
(Linköping–)E4–Söderköping
Stråket består av länsväg 210. De största bristerna på
stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider till arbete gällande
sträckan E4-Söderköping.
• Många utfarter på länsväg 210.
• Framkomlighetsproblem i Linköping.
L6

För varje studie och utredning redogörs för huvuddragen i utredningen och för Region Östergötlands
bedömning över hantering av de förslag som lämnats i
studierna.

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i länsplan kopplat mot stråk L6: Infartsleder från bland
annat E4 mot Linköping tas med som kollektivtrafikobjekt. Trafiksäkerhetsåtgärder , t.ex. GCM-passager
samt trimningsåtgärder kommer beröra stråket.

Åtgärdsvalsstudie Bristande regional
tillgänglighet till Västra Linköping
Studien genomfördes 2019-2020. I Västra Linköping
finns Linköpings universitet, Linköping Science Park
och Universitetssjukhuset i Linköping; några av de
absolut viktigaste regionala målpunkterna i Östergötland. I samband med planeringen av Ostlänken och
ett nytt resecentrum i Linköping aktualiseras behovet
av att adressera tillgängligheten till Västra Linköping.

Övrigt vägnät
Det behövs även mindre åtgärder på det övriga väg
nätet som inte direkt är kopplat till de ovan beskrivna
stråken. Det handlar då främst om punktinsatser som
t.ex. är kopplade till trafiksäkerhetsåtgärder, detta
även för oskyddade trafikanter. Det finns även en
särskild pott avsett till enskilt vägnät. Inom ramen för
den potten ingår även kollektivtrafikåtgärder på det
enskilda vägnätet.

Studien visar att det finns flera möjliga lokaliseringar
av en pendeltågstation, men med hänsyn tagen till kapaciteten på Södra stambanan görs bedömningen att
en fyrspårslösning mellan Linköping C och en tänkt
pendeltågstation krävs. Detta bedöms inte aktuellt.
Studien rekommenderar istället att en pendeltågsstation anläggs samtidigt som den nya höghastighetsjärnvägen byggs väster om Linköping tillsammans med
goda anslutningar till ovannämnda målpunkter.

Kommunernas bristbeskrivningar
I processen att ta fram en ny länsplan har dialogmöten
hållits med kommunerna. Respektive kommun har
i dessa framfört sin syn på brister i infrastrukturen
sorterat på kommunalt gatunät, regionalt vägnät samt
nationellt vägnät och järnväg. Det är tydligt att gång-
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Dessutom innehåller studien bl.a. en kartläggning av
infartsleder i Linköping där kollektivtrafikens framkomlighet behöver stärkas. Detta har studerats vidare
och rapporterats i en promemoria (se nedan).

(Grebo). Riksväg 35 ingår i det funktionella inom
regionala stråket Linköping–Åtvidaberg (se kapitel
2.5). Syftet med de framtagna åtgärderna var att
minska restiden för samtliga trafikanter, öka tillgängligheten till kollektivtrafiken samt öka trafiksäkerheten längs riksväg 35. Åtgärderna skulle även öka
tillgängligheten för gående och cyklister i stråket.
Åtgärdspaketet som presenteras i studien innebär att
väg 35 på sträckan Åtvidaberg-Grebo byggs om till
en mötesfri landsväg med en målstandard på
100 km/tim.

Sammantaget gör Region Östergötland bedömningen
att en pendeltågsstation i Västra Linköping kommer
bli nödvändig för att säkerställa tillgången till hållbara
transporter och för att minska behovet av bilresor i
linje med målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Åtgärden kommer fortsatt utredas för
genomförande när planeringen av Ostlänken och höghastighetsjärnvägen kommit längre så att förutsättningarna är tydligare. I dagsläget bedöms ytterligare
utredningar inte möjliga.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder ingår också
i paketet såsom mitträcke, viltstängsel och korsningsåtgärder. Vidare innefattar paketet åtgärder för att
öka kollektivtrafikens attraktivitet samt gång- och
cykelåtgärder. En samhällsekonomisk bedömning är
framtagen för åtgärdspaketet och visar på en samhällsekonomisk lönsamhet. Även känslighetsanalysen
med en högre antagen investeringskostnad visar på
samhällsekonomisk lönsamhet. De positiva effekterna
i kalkylen avser främst framkomlighet, minskad restid
och trafiksäkerhet. Negativa effekter uppstår genom
ökat intrång i landskapet och ökad klimatpåverkan.
Nyttorna tillfaller framförallt biltrafiken men även
kollektivtrafik samt gång- och cykel. Åtgärden bedöms
främst gynna bilförare som genomför regionala resor
inom Region Östergötland. Nytta tillfaller även resenärer från Kalmar län då vägen passerar länsgräns och
binder ihop de två länen. Enligt samlad effektbedömning bedöms kostnaden vara 407 miljoner kronor.

PM Busskörfält infartsleder Linköping
Mot bakgrund av ovan beskrivna åtgärdsvalsstudie
har tre infartsstråk identifierats och utretts för
införande av kollektivtrafikkörfält:
• väg 34/Malmslättsvägen från E4
• väg 35 från E4 norrifrån och
• väg 35 in mot Linköping söderifrån.
Åtgärden bedöms ge hög måluppfyllelse för samtliga
mål med undantag för ”Långsiktigt hållbar transportinfrastruktur och stadsbyggnad” vilken ger medelhög
måluppfyllnad då den eventuella fysiska utbyggnaden
av vägnätet helst bör undvikas. Åtgärden bedöms ge
hög måluppfyllelse för den regionala tillgängligheten
samt ökad framkomlighet till västra Linköping då
åtgärden avhjälper kapacitetsproblematik för kollektivtrafik. Som en följd av detta bedöms även klimatoch miljöpåverkan från transportsystemet minska då
kollektivtrafiken undviker köbildning och kan köra
förbi problematiska delar. Detta kan leda till en ökad
attraktivitet för kollektivtrafiken och i förlängningen
överflyttning från andra, mer utrymmeskrävande,
trafikslag till kollektivtrafik. Kostnaden bedöms enligt
utredningen till cirka 35 miljoner kronor.

Sammantaget bedömer Region Östergötland att åtgärdspaketet ska genomföras. Relationen Linköping–
Åtvidaberg har endast begränsad tågtrafik som saknar
kopplingar med mellanliggande orter i stråket varför
expressbusstrafik bedöms vara det mest effektiva
ressättet13. Fler arbets- och studiependlare påverkas av
standarden på riksväg 35 och här sker också relativt
sett många olyckor jämfört med andra regionala vägar
i Östergötland, t.ex. längs riksväg 32 och riksväg 34
som utretts under samma period (se nedan). Totalt
avsätts 220 miljoner kronor vilket innebär att ytterligare medel behöver tillföras vid nästa revidering av
länstransportplan.

Sammantaget gör Region Östergötland bedömningen
att åtgärderna bör genomföras snarast. Ett namngivet
objekt Infartsleder Linköping läggs därför in i läns
planen för genomförande.
Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet och framkomlighet väg 35 Åtvidaberg–Rösten
Studien genomfördes 2020-2021 och utgick ifrån
utpekad brist i länstransportplan 2018-2029 och omfattade riksväg 35 i sträckningen Åtvidaberg–Rösten

Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet och framkomlighet väg 34 Stora Sjögestad–Borensberg
I det funktionella vägstråket Motala–Linköping
Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik TSN-0048
13
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genomfördes mellan 2020-2021 en åtgärdsvalsstudie.
Studien utgick ifrån utpekad brist i länstransportplan
2018-2029 och omfattade riksväg 34 mellan Stora
Sjögestad och Borensberg. Åtgärdspaketet som föreslås i studien innebär mitträcke, korsningsåtgärder,
mindre bytespunkter med anslutande gång-och
cykelvägar. Åtgärderna är bedömda utifrån följande
mål om minskad restid för kollektivtrafiken, ökad
tillgänglighet till kollektivtrafiken, ökad trafiksäkerhet
för samtliga trafikslag och minskad restid för fordons
trafik.

Sträckan Motala–Mjölby är numera ombyggd till
mötesfri väg med 100km/h och denna del av riksväg
32 övergick till att bli den nya nationella sträckningen
för riksväg 50. Detta har lett till att fler godstransporter väljer riksväg 32 från Mjölby för vidare färd sydost.
Här finns tydliga nationella nyttor i vägens roll som
nord-sydligt godsstråk genom Östergötland.
En analys av den transportpolitiska måluppfyllelsen
ger att åtgärderna skulle bidra positivt till funktionsmålet men negativt till hänsynsmålet. De positiva
effekterna beror främst på minskad restid och ökad
trafiksäkerhet. Negativa bidrag kopplade till hänsynsmålet visar på negativ påverkan på landskap och
ekologi som en följd av en vägutbyggnad, samt negativ
påverkan på klimatet som en följd av hastighets
höjningen. Nytta tillfaller även Jönköpings län då
vägen binder ihop de två länen.

Åtgärdsförslaget bedöms gynna alla trafikslag men
mest interregionala resor med bil och kollektivtrafik.
Enligt den kostnadskalkyl som finns framtagen är den
totala kostnaden för hela sträckan beräknat till 649
miljoner kronor. Med anledning av den höga kostnaden är det därför svårt att genomföra åtgärderna
som ett sammanhållet projekt och studien föreslår en
utbyggnadsordning med tre etapper:
• Säbyholm–Visselmyra
• Gråhallenpö– Säbyholm
• Visselmyra–Husbykorset

Kostnaden bedöms till mellan 313-582 miljoner
kronor. Storleksmässigt fördelas kostnaderna
i följande ordning (procent av totalkostnad):
• Ombyggnad väg 32
Boxholm–Mjölby exkl. GC-väg......................................... 52 %
• Gång- och cykelväg
mellan Boxholm och Mjölby.................................................12 %
• Ombyggnad väg 32 Länsgräns–Boxholm............... 33 %
• Marklösen................................................................................................ 4 %

Region Östergötland bedömer att det endast finns utrymme att satsa på större åtgärder i ett av de funktionella vägstråken. Region Östergötland tar inte ställning till om alla eller delar av de föreslagna åtgärderna
ska genomföras utan denna bedömning görs tidigast
vid nästa planrevidering, vilken sannolikt sker 2026.

Av de tre viktiga funktionella vägstråk som utretts
bedömer Region Östergötland att riksväg 32 har lägst
prioritet i ett framtida genomförande. Detta då
sträckan trafikeras av pendeltågstrafik. Region Östergötland anser vidare att den godstrafik som framför
allt skulle föranleda åtgärder är av nationell eller till
och med internationell karaktär, varför sträckan bör
vara nationell stamväg. Region Östergötland bedömer vidare att det finns endast utrymme att satsa på
större åtgärder i ett av de funktionella vägstråken.
Region Östergötland tar inte ställning till om delar av
de föreslagna åtgärderna ska genomföras som del av
länsplan utan denna bedömning görs tidigast vid nästa
planrevidering, vilken sannolikt sker 2026. Region
Östergötland avser föra dialog med Trafikverket om
behovet av att föra över väg 32 till det nationella stamvägnätet.

Åtgärdsvalsstudie trafiksäkerhet och restid
väg 32 Sommen-Mjölby
I det funktionella mellan- respektive inomregionala
vägstråket Mjölby–Boxholm–Tranås–Österbymo
genomfördes det 2020-2021 en åtgärdsvalsstudie.
Studien utgick från utpekad brist i länstransportplan
2018-2029 och omfattade riksväg 32 i sträckningen
Sommen - Mjölby. Åtgärdspaketet som föreslogs i
studien innebär mitträcke, korsningsåtgärder och en
gång- och cykelväg mellan Mjölby och Strålsnäs.
Åtgärderna har utgått ifrån att i huvudsak stärka följande kvaliteter; säkerhet, användbarhet bil, användbarhet kollektivtrafik, användbarhet gods, användbarhet gång och cykel.
Utvecklingen av Bergslagsdiagonalen med delvis ny
sträckning av riksväg 50 har lett till ökade trafikflöden
på riksväg 32. Tidigare gick riksväg 50 via Motala,
Vadstena och Ödeshög, vilket gjorde att de tunga
transporterna fortsatte söderut via E4.

Gång- och cykelväg genom Skärblacka m.fl.
objekt i utredningspaket
2019 erbjöds samtliga kommuner i Östergötland
inkomma med sin mest prioriterade gång- och cykel-
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vägar för vidare utredning i syfte att komplettera den
regionala cykelstrategin. Utgångspunkten var prioriteringsprinciperna och kartläggningen i den regionala
cykelstrategin. En bedömningsmetod togs fram, där
varje objekt analyserades för att sedan kunna jämföras
sinsemellan. Bedömningsmetoden består av en kvalitativ och en kvantitativ del, där en kostnadsbedömning
ingår i den senare. Den sträckning som uppfyller cykelstrategins prioriteringsprinciper bäst var gång- och
cykelvägen på cirka 5 km genom Skärblacka14 utmed
väg 215. Uppskattad kostnad är 39 miljoner kronor.
Enligt den samlande effektbedömningen bedöms
åtgärden leda till positiva effekter i form av framförallt
trafiksäkerhet och bättre förutsättningar för gående
och cyklister. Övriga objekt förs vidare till den utredning som föreslås för att uppdatera cykelstrategin.

alternativen är olönsamma. Vidare visar analysen att
de tre järnvägs-alternativen bidrar bättre till måluppfyllelse.
Region Östergötland bedömer att en eventuell investering i något av järnvägsalternativen är ett ansvar
för den nationella planen för transportinfrastruktur.
Region Östergötland har löpande dialog med Region
Kalmar län och Trafikverket om ett eventuellt behov
av större vägåtgärder. Sådana åtgärder förutsätter
en samsyn med Region Kalmar län om åtgärder på
båda sidor om länsgränsen och är inte aktuellt innan
genomfartsproblematiken i Kisa är åtgärdad.
Åtgärdsvalsstudie riksväg 51
Finspång–Länsgränsen–Svennevad
Bakgrunden till studien är att riksväg 51 byggts ut till
2+1-väg med mittseparering mellan Norrköping och
Finspång samtidigt som det pågick en utbyggnad till
2+1-väg norrifrån till Svennevad i Närke. Eftersom
riksväg 51 främst är ett viktigt godsstråk i relation
till Norrköpings hamn behöver framkomligheten för
godstrafiken säkras samtidigt som trafiksäkerheten
ökar. Studien för den aktuella delsträckan hade som
mål att identifiera vilka brister som finns för att uppnå
en säker 80-standard av ovannämnda skäl. Åtgärdsvalsstudien resulterade i ett antal förslag till mindre
åtgärder för att nå målsättningen.

Region Östergötland bedömer att gång- och cykelvägen
längs väg 215 genom Skärblacka ska genomföras och
tar upp objektet i länsplanen. För vissa av objekten kan
det vara aktuellt att genomföra etapper som kopplar
målpunkter på delsträckor, vilket medger en enklare
process och genomförande. Sådana åtgärder kan då
påbörjas när parterna, region, kommun och Trafik
verket är överens om ett möjligt genomförande.
I det fall samfinansiering från nationell plan av cykel
åtgärder blir aktuell kan andra objekt från inventeringen bli aktuella för genomförande innan nästa
planrevidering. Bedömningen kommer då utgå från
den kvalitativa och kvantitativa bedömning som gjorts
och aktuell kommuns medfinanseringsmöjlighet.

Region Östergötland bedömer att dessa åtgärder ska
hanteras inom ramen för trimningsåtgärder i konkur
rens med andra angelägna åtgärder. Mot bakgrund av
studien är ett trimningspaket på cirka 12 miljoner kronor beställt för att genomföras under 2022 och 2023.

Sedan tidigare gjorda åtgärdsvalsstudier
Utöver de studier och utredningar som genomförts
2018-2022 har ytterligare utredningar gjorts
innan 2018som fortsatt är relevanta. Dessa redovisas
nedan. Även här redogörs för Region Östergötlands
ställningstagande till studierna och utredningarna.
Åtgärdsvalsstudie stråken Linköping–Kalmar/Västervik

Region Östergötland bedömer därmed att nödvändiga
åtgärder till följd av åtgärdsvalsstudien är planerade
och ska göras. En ny bedömning kommer göras när
planerade åtgärder är utförda, men i dagsläget planeras inga ytterligare åtgärder inom ramen för läns
planen.

Under perioden 2014-2016 gjordes en åtgärdsvals
studie för stråken Linköping-Kalmar respektive
Västervik. I studien studerades ett flertal åtgärds
alternativ för att lösa de existerande bristerna och för
att uppnå uppställda mål. Sammantaget studerades
ett väg-alternativ och tre järnvägsalternativ. Den
samhällsekonomiska analysen som genomförts visar
att vägalternativet är lönsamt medan de tre järnvägs
14

Åtgärdsvalsstudie riksväg 23/34 genom Kisa
Under 2016-2017 genomfördes en åtgärdsvalsstudie
process med en arbetsgrupp och styrgrupp bestående
av deltagare från Trafikverket, Region Östergötland
och Kinda kommun. Studien föreslår ett antal steg
1–3-åtgärder och en förbifart som steg 4-åtgärd.
Studien utredde lokalisering och kostnad för en
förbifart på östra sidan av Kisa och Kisasjön. Riksväg

VO2272 Ärendenummer: TRV 2020/66057
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23/34 föreslås i förslaget byggas om till 2+1 väg med
mitträcke och en hastighetsbegränsning på 100 km/h.

vägen ökat kapaciteten och minskat köer. Därutöver
ska hållplats-, gång- och cykelåtgärder i Krokeks tätort
genomföras 2022. I april 2021 beslutade Norrköpings
kommun att anta en fördjupad översiktsplan för
Krokek och Strömsfors. I den antagna planen visas
möjligheter att planlägga för totalt cirka 1 000 nya
bostäder. I den fördjupade översiktsplanen konsta
teras att en förbifart inte är aktuellt i dagsläget, men
att ett vägutredningsområde är angivet i markanvändningskarta för ett eventuellt framtida behov.

Region Östergötlands bedömning är att det inte finns
utrymme att få med en förbifart under planperioden
2022–2033. Det finns dock flera steg 1 till 3 åtgärder
att arbeta vidare med. Kinda kommun har beviljats
statlig medfinansiering från länsplan med 5 miljoner
kronor till ombyggnad av Kisa Resecentrum under
2022.
Region Östergötland avser att i början av planperioden
bjuda in Kinda kommun och Trafikverket för att
diskutera möjligheterna och förutsättningarna att i
kommande planrevideringar inkludera åtgärder för att
hantera genomfartsproblematiken i Kisa.

Region Östergötland gör bedömningen att ytterligare
åtgärd utöver de som genomförs 2022 inte aktuell
under planperioden.
Infart Linghem, planskildhet med väg
länsväg 757 och södra stambanan
Med fördjupad översiktsplan för Linghem (2011)
visade Linköpings kommun sin inriktning med en ny
infart väster om samhället. Bron över Södra stambanan öster om samhället har länge behövt ersättas och
befintlig planskildhet under järnvägen väster om samhället är låg (3,4 meter), enfilig och med dålig sikt. Det
kommer därför krävas en ny infart när östra bron tas
bort. Den nya infarten motiverar en samfinansiering
mellan Trafikverkets med medel för vidmakthållande
väg, och från kommunen med sina särskilda krav på
utformning för att frigöra attraktiva exploateringsytor.

Åtgärdsvalsstudie riksväg 51 genom Finspång
Under perioden 2016–2017 genomfördes en åtgärdsvalsstudie för riksväg 51 och genomfarten i Finspångs
tätort. Studien gjordes av Trafikverket i samarbete
med Finspångs kommun och Region Östergötland.
I studien redovisas två alternativ. Ett där riksväg 51
fortfarande går på Bergslagsvägen med ett mindre
antal åtgärder för att framförallt öka trafiksäkerheten
och ett annat alternativ där en ny sträckning för riksväg 51 byggs från länsväg 215 och ansluter till nuvarande riksväg 51 väster om Finspångs tätort.
Region Östergötland förde in alternativet med en
ny sträckning i länsplanen 2018, vilken planeras för
genomförande i början av nästa planperiod.

Länsväg 757 ingår inte de utpekade viktiga inom
regionala stråken i länsplanen. Region Östergötland
bedömer att länsplanen endast därför ska bidra i
begränsad omfattning och andel av den totala kostnaden motsvarande länsplanens del av infarten samt den
omstigningshållplats som ska genomföras i anslutning
till Linghems stations norra sida.

Åtgärdsvalsstudie koppling E4–Kolmårdens
Djurpark och trafiksituationen i Krokek
Under perioden 2017-2018 genomfördes en åtgärdsvalsstudie av trafiken genom Krokeks tätort. Studien
gjordes av Trafikverket i samarbete med Norrköpings
kommun och Region Östergötland. I studien redovisas ett alternativ med en förbifart och ett antal steg
1-3-åtgärder.

Utredning förbättringar länsväg 1088
(Kolmetorpsvägen) främst för tung trafik
Länsväg 1088 förbinder riksväg 34 med riksväg 50
norr om Motala. Vägen används idag delvis av trafikanter från och till Linköping. Underlag till åtgärder
finns i ÅVS Motala Norra 2016 med syftet att identi
fiera lösningar som kan bidra till att åstadkomma
en balans mellan det statliga vägnätets funktion och
kommunens befintliga och planerade användning av
de norra delarna av Motala tätort. Under 2019 har
trafiksäkerhetsåtgärder för cirka 5 miljoner kronor
genomförts på länsväg 1088.

Sedan behovet av en åtgärdsvalsstudie identifierades
har en rad åtgärder genomförts för att hantera de
trafiktoppar som uppstår under Kolmårdens djurparks
högsäsong, vilka föranledde studien. Åtgärderna är
genomförda av Kolmårdens djurpark, Norrköpings
kommun samt Trafikverket (med finansiering från
länsplanen). Det har t.ex. anlagts ny parkering med
ytterligare en entré från en annan del av parken, vilket
tillsammans med effektivare in- och utfarter från
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2.5 Ekonomiska förutsättningar
Planeringsramen för åtgärder i Östergötlands län
under perioden 2022-2033 är enligt direktiv från
regeringen 1 680 miljoner kronor. Efter avräkning av
förbrukade medel från föregående fyra år har Region
Östergötland cirka 1 745 miljoner kronor att fördela
och den årliga fördelningen av planeringsramen framgår av tabellen nedan.
År

miljoner
kronor

2022–2024 (3 år)

463 488

2025–2027 (3 år)

440 726

2028–2033 (6 år)

840 984

Totalt

•

kommunalt vägnät gällande kollektivtrafik och
gång- och cykel
Ett antal beslutade trimningsåtgärder på regionalt
vägnät

Dessa objekt summer till cirka 500 miljoner kronor
och fördelar sig enligt diagrammet till höger:
Noterbart är att de flesta av dessa objekt befinner sig
under första delen av planperioden vilket innebär att
ledigt utrymme främst finns från år 4–6 och framåt.

Stråkpott och
trimningsåtgärder
7%

1 745 198

Utredningar
3%

Kollektivtrafikåtgärder
8%
Gång- och
cykelåtgärder
11 %

Figur 10 – Planeringsram
I nu gällande plan för åren 2018–2029 finns ett antal
objekt som påbörjas under 2021 eller har kommit långt
i planeringen. En del andra objekt i nu gällande plan
betraktas som redan beslutade och bör således finnas
i med i det aktuella förslaget till plan för perioden
2022–2033.
• Riksväg 51 ny sträckning genom Finspång
• Riksväg 35 två etapper Vårdsberg–Bankekind
(Sandtorpet) samt Bankekind–Grebo (Rösten)
• Länsväg 881 GC väg längs Djurövägen
• Länsväg 919 GC väg mellan Vadstena och Motala
• Ett antal beslutade medfinansieringsåtgärder på

Större
väginvesteringar
71 %

Figur 11 – Redan beslutade objekt - fördelning
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3. Planbeskrivning
anslås till kollektivtrafik av samma skäl med cirka
5 procentenheter och på samma sätt ökar andelen som
avsätts till gång och cykel med 6 procentenheter.

Länsplan för transportinfrastruktur i Östergötland är
uppdelad i kollektivtrafikåtgärder, gång- cykelåtgärder,
väginvesteringar samt utredningar. Total budget för
respektive område visas av tabellen nedan (miljoner
kronor).

Detta innebär enligt miljökonsekvensanalysen att
ytterligare ett steg mot en mer miljömässigt hållbar plan tas. Samtidigt fördelas medlen, i linje med
den rumsliga inriktningen i Utvecklingsstrategi för
Östergötland, så att platsers förutsättningar i hela
Östergötland, landsbygder, städer, tätorter och byar,
beaktas genom att öka satsningarna på det mindre
vägnätet, trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
samt åtgärder som ökar kollektivtrafikens framkomlighet till regionala målpunkter.

Planförslaget innebär att större väginvesteringar
minskar med 15 procentenheter jämfört med föregående plan i linje med regionfullmäktiges uppdrag
om att stärka miljö- och klimatperspektiven (jämför
miljökonsekvensbeskrivningen). Då mindre investeringar i vägnätet (s.k. trimningsåtgärder) ökar med
4 procentenheter innebär det att allokeringen till
väginvesteringar minskar med 11 procentenheter eller
cirka 165 miljoner kronor. Samtidigt ökar andelen som
Objekt/pott (miljoner kronor)

Summa
planperiod

ÅR 1-3
(2022–2024)

ÅR 4-6
(2025–2027)

ÅR 7-12
(2028–2033)

537

105

105

327

Kollektivtrafikåtgärder
Gång- och cykelåtgärder

348

119

89

140

Väginvesteringar

848

236

244

368

Bristutredningar

12

3

3

6

1 745

463

441

841

Summa

Jämförande fördelning mot tidigare länsplaner

1%

1%
20 %
20 %
31 %
31 %
15 %

Jämförelse inklusive medfinansiering

1%

1%

1%
14 %

1 8%
%

1%

1%

8%
22 %

1%
24 %

1%
20 %

14 %
26 %
26 %
11 %

24 %

22 %
16 %
16 %

39 %

11 %

39 %

15 %
11 %
33 %
33 %

48 %
48 %

20 %

53 %

35 %
8%
8%

11 %

53 %

LTP
LTP
LTP
2018–2029
2014–2025
2022–2033
LTP
LTP
LTP
2018–2029 2014–2025
2022–2033
Större väginvesteringar
Stråkpott
och trimningsåtgärder
Större
väginvesteringar
Kollektivtrafikåtgärder
Stråkpott
och trimningsåtgärder
Gång- och cykelåtgärder
Kollektivtrafikåtgärder
Övrigtoch
(ÅVS,
utredningar)
Gångcykelåtgärder

35 %

25 %
25 %

36 %
36 %

LTP
LTP
2018–2029,
2022–2033,
LTP
LTP
inkl. medinkl. med- 2018–2029,
2022–2033,
finansiering
finansiering
inkl. medinkl. medfinansiering
finansiering
Större väginvesteringar

Övrigt (ÅVS, utredningar)

21

Stråkpott
och trimningsåtgärder
Större
väginvesteringar
Kollektivtrafikåtgärder
Stråkpott och trimningsåtgärder
Gång- och cykelåtgärder
Kollektivtrafikåtgärder
Övrigtoch
(ÅVS,
utredningar)
Gångcykelåtgärder
Övrigt (ÅVS, utredningar)
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Om man adderar den kommunala medfinansieringen
som krävs för planens genomförande, cirka 570 miljoner kronor så ökar andelen som går till kollektivtrafik
och gång- och cykelåtgärder.

Allokering av nytt planutrymme

Stråkpott och
trimningsåtgärder
18 %

För cykelåtgärder tillkommer medfinansiering från
kommun till namnsatt objekt utmed statligt vägnät.
Enligt lagstiftningen ska större investeringar namnges i länsplanen. Detta gäller alla åtgärdsområden.
Detaljerad beskrivning för dessa objekt finns i den
samlade effektbedömningen. Denna genomförs av
Trafikverket och finns att läsa på deras hemsida.15

Större väginvesteringar
18 %

De tidigare fattade beslut som finns i planen uppgår
till cirka 500 miljoner kronor. Det utrymme som finns
att fördela (cirka 1,2 miljarder kronor) är fördelat
enligt nedan. Det visar på en klar prioritering kring
kollektivtrafik.

Gång- och
cykelåtgärder
23 %

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
15
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3.1 Kollektivtrafikåtgärder
Kollektivtrafikåtgärder
(miljoner kronor)

Summa
planperiod

ÅR 1–3
(2022–2024)

Infartsleder Linköping

35

35

Infartsleder Norrköping

10

Regionala bytespunkter

60

10

20

30

Pott åtgärder på statligt vägnät

67

20

20

27

Pott tillgänglighetsanpassning
av hållplatser

165

20

35

110

Pott Resecentrum Linköping
och Norrköping

100

Pott mindre kollektivtrafikåtgärder

110

25

25

60

Summa kollektivtrafikåtgärder

547

110

110

327

ÅR 4–6
(2025–2027)

ÅR 8–12
(2028–2033)

Statligt vägnät
10

Stöd kommunalt vägnät

100

Målet med kollektivtrafikåtgärderna är att stärka
kollektivtrafikens konkurrenskraft i linje med trafikförsörjningsprogrammet. Generellt är därför
åtgärder som
• ökar kollektivtrafikens framkomlighet;
• förbättrar hållplatsstandard och för bland annat
ökad tillgänglighet; samt
• utvecklandet av större och mindre bytespunkter
prioriterade.

De 45 miljoner kronor som sätts av till investeringar
på infartsleder i Linköping och Norrköping ska
användas för att stärka den regionala expressbuss
trafikens framkomlighet på det regionala vägnätet.
I Norrköping prioriteras de objekt som identifierats
inom projektet Framtidens resor i Norrköping.
För potten åtgärder på statligt vägnät ska en
detaljerad genomförandeplan för tillgänglighets
anpassning av hållplatser tas fram där samtliga
aktuella hållplatser identifieras Även mindre bytespunkter och framkomlighetsåtgärder kan bli aktuella.
Det största nu pågående projektet i denna pott är nya
hållplatslägen i Linghem för att minska restiden för
landsbygdstrafiken och stärka kopplingen till Östgötapendeln.

Statligt vägnät
När det gäller utveckling av kollektivtrafiken längs
det statliga vägnätet prioriteras åtgärder som stärker
kollektivtrafikens tillgänglighet i form av förbättrade
busshållplatser, omstigningsterminaler, pendlar
parkeringar och mobilitetshubbar.
De 60 miljoner kronor som sätts av till regionala
bytespunkter ska användas till de bytespunkter som
identifieras i en kommande bristutredning (se kapitel
”medel för genomförande av åtgärdsval”). Åtgärderna
(bytespunkterna) kommer att prioriteras inbördes när
det gäller tidpunkt för genomförande.
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Stöd kommunalt vägnät
Totalt 365 miljoner kronor avsätts under planperioden
för denna typ av åtgärder. Inom ramen för statlig
medfinansiering avsätts 100 miljoner kronor för
åtgärder kopplat mot byggandet av nya resecentrum
i Norrköping och Linköping som en följd av att Ost
länken ska byggas. Medlen ska användas för utformning av kollektivtrafikåtgärder i själva resecentrum,
så som terminalfunktioner och övriga funktioner
som underlättar resan för resenärerna, men också
till åtgärder som ökar tillgängligheten till resecentrum i form av kollektivtrafikstråk på det kommunala
vägnätet inom tätorterna Norrköping och Linköping.
Exakt vilka åtgärder som är aktuella är avhängigt att
planprocessen för Ostlänken och höghastighetsjärnvägen kommer längre. En nära dialog ska föras med
Norrköping, Linköping, men också övriga kommuner
i Östergötland kring preciseringen av vilka åtgärder
som ska prioriteras. I Norrköping prioriteras de objekt
som identifierats inom projektet Framtidens resor i
Norrköping.
För att nå målet om tillgänglighetsanpassning av
hållplatser som finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet avsätts 165 miljoner kronor. I nära dialog
med länets kommuner ska dessa hållplatser identi
fieras och en gemensam tidsatt genomförandeplan
ska tas fram och beslutas av strategiska samrådet.
110 miljoner kronor avsätts till övriga kollektivtrafik
åtgärder. Åtgärder som finansieras av potterna för
kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät ska
samordnas med gång- och cykelåtgärder.
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3.2 Gång- och cykelåtgärder
Gång- och cykelåtgärder
(miljoner kronor)

Summa
planperiod

ÅR 1–3
(2022–2024)

Väg 881 Djurövägen

32

32

Väg 215 genom Skärblacka

25

ÅR 4–6
(2025–2027)

ÅR 7–12
(2028–2033)

Namngivna objekt statligt vägnät
25

14

14

Pott statligt vägnät

147

35

32

80

Pott stöd kommunalt vägnät

135

38

37

60

Summa gång- och cykelåtgärder

348

119

89

140

Väg 919 Motala–Vadstena

Region Östergötland beslutade 2017 om en Regional
cykelstrategi för Östergötland. Arbetet genomfördes
i samverkan med länets kommuner och Trafikverket
med syftet att skapa ett kunskapsunderlag för att visa
på faktorer som påverkar cykling och var det geografiskt finns störst potential för ökad cykling. Cykelstrategin anger ett antal prioriteringsprinciper för
olika satsningar och har större bredd än att bara gälla
regional cykling och regionala cykelstråk. Därför har
prioriteringsprinciperna bäring på val av både kommunala och regionala cykelåtgärder.

För alla andra åtgärder (GCM passager, cykelvägar
och andra cykelåtgärder) är huvudinriktningen att
åtgärderna finansieras till 50 procent av den berörda
kommunen. I varje fall görs en helhetsbedömning
utifrån denna huvudinriktning där finansierings
fördelningen mellan länsplan och kommun hanteras.
Gång- och cykelåtgärder på kommunalt vägnät
Det finns 135 miljoner kronor avsatt till statlig med
finansiering för åtgärder på kommunalt vägnät.
Trafikverket ansvarar för ansökningsprocess och
beslut. Trafikverket prioriterar bland ansökningarna
efter samråd med Region Östergötland. Region Östergötlands utgångspunkt för prioritering av åtgärder
utgår från den regionala cykelstrategins prioriterings
principer och den inventering som gjorts.

Gång- och cykelåtgärder på statligt vägnät
Utöver namngivna objekt sätts 147 miljoner kronor
att av till cykelåtgärder längs det statliga vägnätet.
Prioritering av åtgärder sker utifrån den regionala
cykelstrategins prioriteringsprinciper. Cykelstrategin
ska uppdateras under den kommande fyraårsperioden. I denna pott kan även åtgärder för gång, cykel
och mopedpassager (GCM-passager) finansieras. När
sådana åtgärder längs det regionala vägnätet är identifierade som prioriterade i Trafikverkets bristbehovsinventering finansieras dessa till 100 procent.
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3.3 Väginvesteringar
Väginvesteringar
(miljoner kronor)

Summa
planperiod

ÅR 1–3
(2022–2024)

ÅR 4–6
(2025–2027)

55

ÅR 7–12
(2028–2033)

Namngivna objekt
Riksväg 51 genom Finspång

90

35

Riksväg 35 etapp 2

62

62

Riksväg 35 etapp 3 Sandtorpet–Rösten

210

90

Riksväg 35 etapp 4

220

Vårdsberg–Sandtorpet
120
20

200

35

150

del av Rösten–Åtvidaberg
Stråkpott och trimningsåtgärder

220

Enskilda vägar

Summa väginvesteringar

35

36

9

9

18

838

231

239

368

Namngivna objekt
Utgångspunkten för regionens infrastrukturplanering
är den regionala rumsliga inriktningen i den regionala
utvecklingsstrategin. Baserat på denna inriktning
prioriteras de funktionella pendlings- och godsstråken
som knyter ihop Östergötlands centralorter och större
platser längs stråken med länets större arbetsmarknader (se planeringsförutsättningar). Längs dessa
stråk prioriteras investeringar som främjar attraktiv
kollektivtrafik.

År 4–6 (195 miljoner kronor)
långt planerade projekt som kan starta under perioden
2025–2027
• riksväg 35 etapp 3 Sandtorpet–Rösten inkl. bytespunkt Grebo (slutförande)
• riksväg 51 genom Finspång (slutförande)
• riksväg 35 etapp 4 Rösten–Åtvidaberg (påbörjas)
År 7–12 (200 miljoner kronor)
• riksväg 35 etapp 4 Rösten–Åtvidaberg (fortsatt
byggnation)

Under planperioden planeras, i linje med regeringens
direktiv, att påbörjade och redan beslutade åtgärder slutförs. Dessutom ska etapp 4 av den planerade
mittsepareringen av riksväg 35 mellan Linköping och
Åtvidaberg påbörjas under perioden. Att färdigställa
mittsepareringsåtgärderna längs hela detta stråk
(Linköping–Åtvidaberg) bedöms ge den största trafik
säkerhetshöjande effekten samtidigt som express
busstrafiken på sträckan ges förutsättningar att
utvecklas i linje med trafikförsörjningsprogrammet.
Omfattningen ger vidare möjlighet att färdigställa ett
stråk relativt samlat inom överskådlig tid med samhällsekonomisk lönsam effekt. Åtgärden kommer vara
slutförd under senare delen av planperiod 2026–2037,
om nödvändiga beslut tas i kommande planrevidering.

Stråkpott och Trimningsåtgärder
I denna pott prioriteras åtgärder längs de lokala
stråken och det mindre vägnätet. Medlen kan användas för att skapa intermodalitet för person- och
godstransporter, dvs. vägar som knyter ihop de olika
trafikslagen (kopplingar till kombiterminaler, hamn
och resecentra med undantag för resecentrum
i Norrköping respektive Linköping). Särskild vikt ska
läggas vid näringslivets transporter. Potten kan även
användas för av Trafikverket identifierade trafiksäkerhetsåtgärder samt steg 1-3 åtgärder som framkommit
i utförda bristutredningar. Större planerade trimningsåtgärder är väg 51 Finspång–Svennevad
(2022–2023 cirka 12 miljoner kronor), väg 757 infart
Linghem (2022–2025 cirka 21,3 miljoner kronor) samt
Skärgårdslänken (2027 cirka 8 miljoner kronor).

År 1–3 (187 miljoner kronor)
pågående projekt eller sådana som kan startas under
perioden år 2022–2024
• riksväg 35 etapp 3 Sandtorpet-Rösten inkl. bytespunkt Grebo
• riksväg 51 genom Finspång
• riksväg 35 etapp 2 Vårdsberg–Sandtorpet

Enskilda vägar
Denna pott ska användas av Trafikverket för att medfinansiera åtgärder på enskilda vägar utifrån inkomna
ansökningar. I detta ska särskilt kollektivtrafik
åtgärder prioriteras.
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4. Effektbedömning

3.4 Medel för genomförande av
åtgärdsval
Under perioden avsätts 12 miljoner kronor för att
kunna genomföra ett antal åtgärdsvalsstudier och
andra utredningar. Bedömningen är att brister längs
R-stråken är i allt väsentligt färdigutredda. Inga nya
utredningar krävs i nuläget utan istället behöver en
bedömning göras av genomförandet av redan utförda
utredningar och resulterande åtgärdspaket. För de åtgärder som ska genomföras behöver dessa prioriteras
sinsemellan.

Den framtida transportinfrastrukturen kommer
i stort vara densamma som idag. Planeringen av
infrastrukturen handlar därför i första hand om hur
den kan utnyttjas mer effektivt och kompletteras i
önskvärd riktning. Genom att stärka de strategiska
pendlingsstråken, framförallt för kollektivtrafiken,
den kraftfulla satsningen på tillgänglighetsanpassning
av hållplatser, regionala bytespunkter samt framkomlighetsåtgärder till nya resecentrum i Norrköping och
Linköping. Därtill med stor och utökad satsning på
GC-vägar samt GCM passager förväntar sig Region
Östergötland ett antal positiva effekter som harmoniserar med såväl de nationella transportpolitiska målen
som de regionala målen så som det uttrycks i t.ex.
Utvecklingsstrategi för Östergötland och Regionalt
trafikförsörjningsprogram.

Istället behöver andra typer av åtgärder utredas i linje
med inriktningen på föreliggande plan, dvs. i syfte att
stärka miljö- och klimatperspektiven och i syfte att
anlägga ett geografiskt helhetsperspektiv.
1. Den regionala cykelstrategin uppdateras och för
djupas vad gäller prioriteringsprinciper och kartläggning av gång- och cykelstråk för en tydligare precisering av åtgärder och utbyggnadsordning.

Övergripande bedöms länstransportplanen framförallt
ge positiva effekter på tillgängligheten för människor
och gods, trafiksäkerhet och hälsa.
• Satsningen på de viktigaste pendlingsstråken, framförallt för kollektivtrafiken, men även för biltrafiken
ökar möjligheterna för fler att få arbete och tillgång
till högre studier. Detta gäller för såväl kvinnor som
män. Satsningen kommer också att gynna trafik
säkerheten i form av färre döda och skadade. Här
kan det dock förväntas en ökning av klimatpåverkande utsläpp då satsningen förmodligen kommer
att leda till en ökning av biltrafiken.

2. Utredning för att utveckla underlaget för regionala
bytespunkter och precisera utformning och utbyggnadsordning av större och mindre bytespunkter.
3. Utredning för att precisera åtgärder i R- och Lstråken med särskilt fokus på tillräckligt god väg
standard och tillgänglighet till regionala bytes
punkter16 med utgångspunkt i den kommande rumsliga strategin. Stråkbilden i länsplan kommer att
utvecklas i den rumsliga strategin.
4. Utredning av identifierade pendeltågsstationer
i Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang
i regional tågtrafik ska genomföras när planeringsläget
kring Ostlänken och höghastighetsjärnvägen så til�låter, det gäller i första hand pendeltågsstation i västra
Linköping och i andra hand Åby station.17

• Satsningen på de viktigaste pendlingsstråken

innebär vidare att Östergötlands tätorter ännu mer
kopplas samman till en flerkärnig stadsregion. Att
skapa sammanhållna bostads- och arbetsmarknader
är ett av regionens allra viktigaste mål.

• Satsning på nya resecentrum i Norrköping och

Linköping med god tillgänglighet för kollektivtrafik
förväntas leda till att marknadsandelen för bil
trafiken ska minska sam-tidigt som utbyggnaden av
Ostlänken kommer att leda till en positiv regional
utveckling med fler jobb och ökad sysselsättning.
En förutsättning för en sådan utveckling är dock att
angränsande kommuners tillgänglighet med framför
allt kollektivtrafik stärks för att detta ska kunna ske
på ett mer långsiktigt hållbart sätt.

• Genom att satsa på GC-vägar kommer möjligheten

för fler att välja ett mindre klimat-påverkande
transportsätt att förbättras, vilket förväntas leda till

Regionala strategiska omstigningshållplatser
17
Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional
tågtrafik
16
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minskade utsläpp av CO2. Satsningen innebär också
en väsentligt förbättrad trafiksäkerhet.

I Östergötland finns en god bild av bostadsmark
nadens behov och djup efter nyligen genomförda
kartläggningar och analyser.18

• Genom att skapa goda förutsättningar för utbyggnad

•

av ett regionalt stomlinjenät för kollektivtrafiken
längs de viktiga pendlingsstråken, samt den stora
satsningen på att anpassa hållplatserna för funktionshindrade, skapas förutsättningar för att ökat
resande med kollektivtrafik och därmed minskade
utsläpp av växthusgaser. En ökning av kollektivtrafikresandet innebär också förbättrad trafik
säkerhet.
Genom att medel avsätts för regionala bytespunkter
samt att en funktionsutredning, för att precisera
utformning och utbyggnadsordning av större och
mindre bytespunkter, planeras kommer förutsättningarna för expressbusstrafik i hela regionen att
stärkas.

Den regionala funktionaliteten är grundligt kartlagd
och det finns därmed ett gott underlag för både kommunerna och regionen att arbeta med att stödja funktionaliteten i länet genom olika planeringsprocesser
för bostäder, verksamheter och trafikinfrastruktur.
Under processen har en del kommuner särskilt lyft
synpunkter på mer specifika kopplingar mellan
infrastrukturinvesteringar och påverkan på bostadsbyggande.

4.1 Sammanfattning av strategisk
miljöbedömning
Alternativa inriktningar av planen
I arbetet med framtagandet av länstransportplanen
har tre olika översiktliga inriktningar tagits fram.
Syftet med detta har varit att få en diskussion om
planens inriktning och vilka konsekvenser dessa får
på olika faktorer. De tre inriktningarna av planen som
diskuterats är:

• Ökad trafiksäkerhet i det regionala vägnätet genom

att satsning, både avseende investeringsmedel samt
utredningar, på GCM-passager samt trimnings
åtgärder. Detta avser både oskyddade samt fordonsburna trafikanter.

• Enligt Trafikverkets samhällsekonomiska effekt

bedömningar uppvisar samtliga större vägobjekt en
positiv nettonuvärdeskvot. Objekten förväntas bidra
till en långsiktigt hållbar utveckling.

En hållbarhetsbedömning har genomförts för de olika
planalternativen. Den har presenterats och diskuteras
under processen och beskrivs mer utförlig i miljö
konsekvensbeskrivningen. Bedömningen och den
följande processen har bidragit till ett bredare
angreppsätt med koppling till konsekvenser för
människor, näringsliv och ekonomi.

• Länsplanen ger förutsättningar för åtgärder som

främjar kollektivtrafik, cykel och gång vilket säkerställer att miljö- och klimatperspektivet prioriteras
i den nya länstransportplanen. Arbetet mot att
ställa om till hållbara transporter stärks.

Bostäder
Som konstaterades i den föregående processen av
länstransportplanen är det samverkan mellan lokalisering av bostäder, verksamheter och stödjande trafik
investeringar som är av generell störst betydelse för en
ökad funktionalitet i länet, och därmed de generella
förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande. Allra
störst påverkan för förutsättningarna har det nationella projektet Ostlänken. Den regionala pendlingen
utgör stommen i ett Östergötland med starkt utvecklad
funktionalitet och bärande strategier i såväl gällande
som pågående processer för regional utveckling är
därför att stödja en flerkärnig region med hög regional
tillgänglighet.

18

Konsekvenser av slutligt planförslag
Nedan redogörs för det slutliga planförslagets miljö
påverkan respektive inverkan på social hållbarhet jämfört med nollalternativet. Mer ingående resonemang
kring detta finns i miljökonsekvensbeskrivningen.
Klimat
Planförslaget innehåller flera redan beslutade åtgärder
som går i fel riktning avseende klimat, men av de nya
satsningar som tillkommer jämfört med nollalterna
tivet satsas en betydligt större andel medel på åtgärder
som ger minskat trafikarbetet på väg och mindre andel
medel på åtgärder som ger ökat trafikarbete på väg.
Effekten på klimat bedöms därför vara positiv jämfört
med nollalternativet.

Marknadsdjup bostäder 2020 Juni Strategi & Analys
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5. Genomförande och uppföljning

Hälsa
Sammantaget bedöms planförslaget som bättre än
nollalternativet när det gäller aspekten hälsa. Av de
satsningar som tillkommer är den största andelen satsningar på åtgärder som leder till ökad fysisk aktiv itet
och ökad trafiksäkerhet, samtidigt som få av de nya
satsningarna bedöms ha negativ effekt på buller och
luftföroreningar.

”Regionalt forum för samhällsplanering” inom
Regionen som består av Region Östergötland, Östgöta
trafiken samt länets kommuner ansvarar för uppföljning och genomförandet av Länstransportplanen. Till
samrådet knyts den nuvarande LTP-arbetsgruppen
(Region Östergötland, Östgötatrafiken, länets kommuner, länsstyrelsen och Trafikverket) som föreslås bli
ett beredande forum för det mer formella samrådet.
Inför Trafikverkets verksamhetsplanering diskutera
LTP-arbetsgruppen vilka åtgärder som ska genomföras de närmaste åren, särskilt gäller detta objekt inom
pott-åtgärderna på statligt och kommunalt vägnät,
inför vidare dialog i Regionalt forum för samhällsplanering och Strategiska samrådet. De mer exakta
formerna för hur detta ska ske får bli en fråga för
Regionalt forum för samhällsplanering att arbeta
fram. Inför hanteringen i samrådsstrukturen ska
trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region
Östergötland löpande följa arbetet och fatta nödvändiga beslut.

Landskap
Planförslagets inverkan på landskap går i negativ
riktning jämfört med nollalternativet då de flesta åtgärderna som innebär utbyggnader ger en viss negativ
effekt för landskapet i form av bland annat barriär
effekter.
Jämställdhetsperspektiv
De nytillkommande satsningarna i planförslaget görs i
stor utsträckning på åtgärder som går i positiv riktning
vad gäller tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots
och med cykel till utbud och aktiviteter, vilket bedöms
ge en positiv effekt på jämställdhet jämfört med noll
alternativet.

Trafikverket ska bjudas in att deltaga i de olika
forumen när frågan behandlas för att på bästa sätt ha
möjlighet att fånga inspel och för ett effektivt genom
förande. Varje år ska Trafikverket redovisa vilka
åtgärder som genomförts under det gångna året och
hur utfallet gentemot beslutad plan ser ut.

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
Av de nytillkommande satsningarna går en stor andel
medel på åtgärder som går i positiv riktning vad gäller
tillgängligheten för barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Generell tillgänglighet
Satsade medel i planförslaget går generellt sett till åtgärder som bidrar positivt till medborgarnas resor. En
mindre del av nya satsade medel går också till åtgärder
som bidrar positivt till näringslivets transporter.

Årlig process
• Informationsärende 2 gånger per år
– Våren: Trafikverket rapporterar föregående års utfall
och kommunernas medfinansieringsansökningar
presenteras
– Hösten: Trafikverket och aktuella kommuner med
medfinansiering från LTP presenterar läget
• Vid behov - beslutsärenden

När det gäller tillgänglighet regionalt och mellan länder har de nya åtgärderna främst positivt bidrag på de
lokala- och regionala arbetspendlingsmöjligheterna.

LTPO-nätverk
(4 ggr per år)
Bereder statlig
medfinansiering
Följer genom
förandet inklusive
utredningsarbete
Lyfter frågor vid
behov (framför allt
med finans)

LG samhällsplanering
(2 ggr per år)
Följer genomförandet och utredningar
Hanterar lyfta
frågor
Hanterar frågor till
regionalt forum för
diskussion och vidare
till LG strategiska
frågor

Regionalt forum
samhällsplanering
(2 ggr per år)

Ledningsgruppen strategiska
frågor
(1 ggr per år)

Följer genomförandet och utredningar
Diskuterar lyfta
frågor

Följer genomförandet och utredningar
Hanterar lyfta
frågor

Årlig process
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 8 - Investeringsanslag inventarier Blomsterängen
(22/KS/5)

Ärendebeskrivning
I investeringsbudgeten 2021 fanns inom de ofördelade strategiska investeringarna 15 mnkr
avsatta för inköp av inventarier i och med öppnandet av vård- och omsorgsboendet
Blomsterängen. Inga medel användes under 2021 vilket innebär att 15 mnkr ska överföras
till år 2022. Övriga överföringar av investeringsmedel kommer hanteras i särskilt beslut i
samband med beslut om bokslut 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att överföra 15 mnkr ur utrymmet för strategiska
investeringar 2021 för inköp av inventarier till vårdboende Blomsterängen under år 2022.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 15 mnkr ur utrymmet för strategiska investeringar
2021 för inköp av inventarier till vårdboende Blomsterängen under år 2022.

Beslutsunderlag


TS Investeringsanslag för Blomsterängen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/5

Investeringsanslag inventarier Blomsterängen
Ärendebeskrivning

I investeringsbudgeten 2021 fanns inom de ofördelade strategiska investeringarna 15 mnkr avsatta
för inköp av inventarier i och med öppnandet av vård- och omsorgsboendet Blomsterängen. Inga
medel användes under 2021 vilket innebär att 15 mnkr ska överföras till år 2022. Övriga överföringar
av investeringsmedel kommer hanteras i särskilt beslut i samband med beslut om bokslut 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att överföra 15 mnkr ur utrymmet för strategiska investeringar
2021 för inköp av inventarier till vårdboende Blomsterängen under år 2022.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Page 198 of 247

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 9 - Strategisk investering - Utbyte av ventilation Sköllersta skola
(22/KS/5)

Ärendebeskrivning
Ventilationen i B-huset, Sköllersta skola är i behov av utbyte. Ventilationen är undermålig
sett till dagens verksamhet samt saknar helt energiåtervinning. Det förekommer även buller
från de ålderstigna frånluftfläktarna vilket ger koncentrationssvårigheter för
skolungdomarna. Projekt för utbyte av ventilation är planerat i budget för strategiska
investeringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås anslå till fastighetsavdelningen 2 400 000 kronor som
investeringsmedel för utbyte av ventilationsanläggning.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå till fastighetsavdelningen 2 400 000 kronor som
investeringsmedel för utbyte av ventilationsanläggning.

Beslutsunderlag


TS Sköllersta skola B-huset ventialtion

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr: 22/KS/5

Strategisk investering - Utbyte av ventilation Sköllersta skola
Ärendebeskrivning

Ventilationen i B-huset, Sköllersta skola är i behov av utbyte. Ventilationen är undermålig sett till
dagens verksamhet samt saknar helt energiåtervinning. Det förekommer även buller från de
ålderstigna frånluftfläktarna vilket ger koncentrationssvårigheter för skolungdomarna. Projekt för
utbyte av ventilation är planerat i budget för strategiska investeringar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås anslå till fastighetsavdelningen 2 400 000 kronor som investeringsmedel
för utbyte av ventilationsanläggning.

Ärendet

Ventilationsanläggningen i Sköllersta skolas B-hus är i behov av utbyte. Anläggningen saknar
energiåtervinning och sprider buller i undervisningslokalerna. Anläggningen är en av de äldsta
kvarvarande i kommunens innehav, ett byte bedöms som nödvändigt sett både till ekonomi och till
skolelevernas studiero då buller sprids från fläktarna på taket.
I lokalerna finns undervisningssalar, bland annat för slöjdämnen. Dagens ventilationsanläggning
sprider buller vilket skapar problem med studiero och koncentration för barnen som nyttjar
lokalerna. Barn som vistas i lokalerna kommer påverkas positivt då luftväxling kommer klara
moderna normer samt bullerproblematiken kommer att försvinna.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 10 - Strategisk investering - Inventarier till tillfällig paviljong förskola
Söder
(22/KS/5)

Ärendebeskrivning
I takt med det ökade invånarantalet och de nya villaområdena som växer fram, ökar även
behovet av antal förskoleplatser i centrala Hallsberg. I väntan på att den nya 8
avdelningsförskolan ska byggas och blir klar, behöver vi under denna tid hyra en paviljong för
att klara av det barnomsorgsbehov som finns för ett par år framåt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås anslå bildningsförvaltningen medel för strategisk investering om
320 000 kronor för inventarier till tillfälliga paviljonger.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå bildningsförvaltningen medel för strategisk investering
om 320 000 kronor för inventarier till tillfälliga paviljonger.

Beslutsunderlag


TS Inventarier förskolan Vibytorp

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Strategisk investering - Inventarier till tillfällig
paviljong förskola Söder
§ 10
22/KS/5
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr: 22/KS/5

Inventarier till tillfällig paviljong förskola Söder
Ärendebeskrivning

I takt med det ökade invånarantalet och de nya villaområdena som växer fram, ökar även behovet av
antal förskoleplatser i centrala Hallsberg. I väntan på att den nya 8 avdelningsförskolan ska byggas
och blir klar, behöver vi under denna tid hyra en paviljong för att klara av det barnomsorgsbehov som
finns för ett par år framåt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås anslå bildningsförvaltningen medel för strategisk investering om 320 000
kronor för inventarier till tillfälliga paviljonger.

Ärendet

I väntan på att den nya förskolan har etablerats, behöver vi under denna tid hyra en paviljong med
två avdelningar, tillhörande mottagningskök och matsal. Det innebär att kommunens övriga förskolor
avlastas vilket innebär bättre förutsättningar för befintliga barngrupper då antalet barn kan hållas
ner för barnets bästa.
Till paviljongen behövs inventarier som sedan fördelaktigt kan användas i den nya förskolan när den
är färdigställd. Uppskattad kostnad för inventarierna uppgår till 320 000 kronor.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Ulrika Fredriksson Lindberg

Kommundirektör

Lokalstrateg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 11 - Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsen
(22/KS/28)

Ärendebeskrivning
I enlighet med reglemente för intern kontroll har ekonomiavdelningen upprättat en
internkontrollplan för kommunstyrelsens egen verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen för
2022.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2022.

Beslutsunderlag



TS Internkontrollplan KS 2022
Internkontrollplan KS 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsen
§ 11
22/KS/28
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/28

Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

I enlighet med reglemente för intern kontroll har ekonomiavdelningen upprättat en
internkontrollplan för kommunstyrelsens egen verksamhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2022.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022
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Beslutad av: Kommunstyrelsen
Datum: 2022-02-08
Ärendenummer: 22/KS/28

Internkontrollplan för
kommunstyrelsen 2022

Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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Datum

2022-02-08

22/KS/28

Sida

2(5)

1 Ekonomi
Process

Moment

Metod

Utförd av

Tidplan

Ansvarig

Avtalstrohet

Kontroll av att kommunen gör inköp av de
ramleverantörer kommunen har avtal med.

Stickprov inom alla
förvaltningar, 2 ggr/år

Ekonomihandläggare

Ekonomichef

Pensioner,
redovisning och
utbetalning

Kontroll av utbetalningar avpensioner,
fakturor KPA

Stickprov månadsvis

Ekonom

Ekonomichef

Kontroll och
uppföljning av
betalkort

Kontroll av användning av betalkort
(Visakort)

Allkontroll alla
förvaltningar

Ekonom

Ekonomichef

(Rutin/system)
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Datum

2022-02-08

22/KS/28

Sida

3(5)

2 Personal
Process
(Rutin/system)

Pensionsadministration

Distansarbete

Moment

Metod

Utförd av

Kontroll av löneunderlag till pensioner,
avstämning av fil från Sydnärkes
lönenämnd till KPA.

Allkontroll Två
ggr/år

Personalavd
Den
här kon-trollen gör lönenämnden i sin
internkontroll. Vi tar del
av den som kontroll

Kontroll av pensionsgrundande
inkomster - korrekt löneart

Stickprov två
ggr/år

Kontroll av uppdaterad
kontroll hos
lönenämnden

Kontroll av hur brist på sociala
yrkesmässiga samman-hang och
utebliven information via informella
kontaktvägar påverkar hälsan

Medarbetarsamtal

Respektive avd chef
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Tidplan

Ansvarig

Personalchef

Personalchef

Datum

2022-02-08

22/KS/28

Sida

4(5)

3 Administration
Process
(Rutin/system)

Moment

Metod

Utförd av

Styrdokument

Aktuella styrdokument finns på
hemsida/intranet där
styrdokumenten ska finnas
samlade

Allkontroll
Kvartalsvis

Handläggare KSF

Kommundirektör

Protokoll

Att expediering av beslut når fram
till den som ska verkställa beslutet

Stickprov
Kvartalsvis

Kommunsekr

Adm chef

Protokoll

Att protokoll anslås enligt lag

Kommunsekr

Adm chef

Kommunikatör

Chef NKS

Handläggare KSF

Adm chef

Information på hemsida
Val 2022

Hur väl uppfylls kraven gällande
tillgänglighet
Att valkansliet rapporterat i Valid
enligt tidplan.

Stickprov
Kvartalsvis
Stickprov
Kvartalsvis
Allkontroll
Kvartalsvis
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Tidplan

Ansvarig

Datum

2022-02-08

22/KS/28

Sida

5(5)

Val 2022

Att en risk- och sårbarhets-analys
är upprättad och en plan för att
minska riskerna för hot och våld i
vallokalerna.

Allkontroll
Halvår

Handläggare KSF

Adm chef

Val 2022

Att åtgärderna framtagna i riskoch sårbarhetsanalysen är
genomförda

Stickprov
Augusti

Handläggare KSF

Adm chef

Val 2022

Att alla röstmottagare fått utbildning
och genomfört godkänt test innan
uppdraget.

Allkontroll
Augusti

Handläggare KSF

Adm chef

Incidentrapportering

Att rutiner för incidentrapportering följs om det har skett några
incidenter

Allkontroll
Kvartalsvis

Dataskyddssamordnare KSF

Avd chef NKS

Dataskydds-förordningen

Kontroll av hur kommunen
1 gång/år Alla
efterlever dataskydds-förordningen nämnder

Dataskydds-ombudet

Kvartal 4

Adm chef

Säkerhetsskydd

Kontroll av hur kommunen
efterlever säkerhets-skyddslagen
och den nya
säkerhetsskyddsförordningen

Säkerhets-skyddschef

Kvartal 4

Kommundirektör

1 gång/år
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 12 - Angående framställan om ändring av förbundsordning för
Sydnärkes utbildningsförbund
(21/KS/195)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun har inkommit med en framställan om att ändra § 13 i förbundsordning
för Sydnärkes utbildningsförbund. Man önskar en ny modell för fördelning av
medlemsbidraget som bättre speglar de faktiska kostnaderna för respektive kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att invänta resultatet från arbetet avseende
genomlysning och utvärdering av förbundets kostnader och finansiering och därefter fatta
beslut om eventuella förändringar i förbundsordningen m.m.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Ulrika Björklund (M) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig positiv till framställan från
Askersunds kommun om att byta till en faktisk fördelningsmodell.

Propositionsordning

Ordförande ställer upprättat förslag till svar mot Ulrika Björklunds (M) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att invänta resultatet från arbetet avseende genomlysning och
utvärdering av förbundets kostnader och finansiering och därefter fatta beslut om
eventuella förändringar i förbundsordningen m.m.

Reservationer

Ulrika Björklund (M) och Lennart Pettersson (M) reserverar sig till förmån för Ulrika
Björklunds (M) yrkande.

Beslutsunderlag




TS angående framställan
Framställan om ändring av förbundsordning för Sydnärkes Utbildningsförbund
§230 KS Finansieringsprincip för Sydnärkes utbildningsförbund

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande att:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till framställan från Askersunds kommun.
Motivering:
Detta ärende handlar inte alls om kostnadsfördelningarnas rätta fördelningar i nuläget och om
huruvida någon kommun betalat för lite eller för mycket. Därför är det inte relevant att invänta
siffror på vad varje kommun förbrukat bakåt i tid. Ärendet handlar i stället om huruvida vår
fördelningsmodell framöver skall vara solidarisk, som idag, eller faktisk. Det mest rimliga är att ha ett
beräkningssystem som speglar verkligheten och lägger kostnaderna utifrån vad man faktiskt nyttjar.
En faktisk betalningsmodell är det mest rimliga, och det borde därför vara möjligt att omgående
starta processen för att i samförstånd mellan de tre olika samarbetskommunerna hitta en
fördelningsmodell av medlemsbidragen som känns rimlig för alla berörda parter.

Ulrika Björklund (M)
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Angående framställan om ändring av
förbundsordning för Sydnärkes
utbildningsförbund
§ 12
21/KS/195
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:21/KS/195

Angående framställan om ändring av förbundsordning för Sydnärkes
utbildningsförbund
Ärendebeskrivning

Askersunds kommun har inkommit med en framställan om att ändra § 13 i förbundsordning för
Sydnärkes utbildningsförbund. Man önskar en ny modell för fördelning av medlemsbidraget som
bättre speglar de faktiska kostnaderna för respektive kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att invänta resultatet från arbetet avseende genomlysning och
utvärdering av förbundets kostnader och finansiering och därefter fatta beslut om eventuella
förändringar i förbundsordningen m.m.

Ärendet

Askersunds kommun har inkommit med en framställan om att justera § 13 i förbundsordningen
avseende hur medlemsbidraget ska fördelas på respektive kommun. Önskan avser en ny modell för
fördelning av medlemsbidraget som bättre speglar de faktiska kostnaderna för respektive kommun.
Det uttrycks även en önskan om att beslut om ändring i förbundsordningen ska fattas under våren
2022.
Idag fördelas medlemsbidraget proportionellt mellan medlemskommunerna i förhållande till det
verkliga antalet ungdomar i åldersgruppen 16 – 19 år den första januari föregående budgetår.
Beroende på hur förändring av medlemsbidraget genomförs kan det på kort sikt innebära en relativt
kraftig förändring, uppåt eller nedåt, av den enskilde kommunens medlemsbidrag kommande år. Det
är osäkert hur förändringen påverkar medlemsbidragets storlek för respektive kommun över tid. Det
är av stor betydelse att beslut enligt motsvarande förslag grundar sig på en kvalitativ utvärdering och
analys.
Det pågår en dialog och ett gemensamt arbete mellan medlemskommunerna för att tillsammans
beräkna och analysera kostnader och dess fördelning inom specifika verksamhetsområden. Under
2022 kommer dessutom en omfattande genomlysning av förbundets verksamhet, kostnader och
finansiering att genomföras. Med resultatet av genomlysningen som grund kan det bli aktuellt med
olika förändringar, till exempel så som fördelning av medlemsbidraget som i dagsläget inte förhastat
kan förutses.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 av 2

Dnr:21/KS/195

Bilagor
Askersunds kommun – Framställan om ändring av förbundsordning för Sydnärkes utbildningsförbund
Askersunds kommun - §230 KS Finansieringsprincip för Sydnärkes utbildningsförbund
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Sida 1 av 1

Kommunstyrelsen
Bo Lindström
Ekonomichef
Dnr: 21KS168
Datum: 2021-10-26

Sydnärkes Utbildningsförbund
Hallsbergs kommun
Laxå kommun

Framställan om ändring av förbundsordning för Sydnärkes
Utbildningsförbund
§ 13 i förbundsordningen för Sydnärkes utbildningsförbund har följande lydelse:
”Förbundets verksamhet finansieras av medlemsbidrag från medlemskommunerna, och övriga
intäkter.
Medlemsbidraget skall fördelas proportionellt mellan medlemskommunerna i förhållande till det
verkliga antalet ungdomar i åldersgruppen 16 – 19 år den första januari föregående budgetår. ”
Medlemsbidraget ska täcka kostnader för gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal
vuxenutbildning.
Kostnadsfördelningsmodellen tar inte hänsyn till olikheter kring antalet elever vid de olika
programmen som finns för ungdomsgymnasiet, antalet elever i särskolan eller antalet elever i
vuxenutbildning.

Framställan
Askersunds kommun vill med detta göra en framställan om att justera § 13 i förbundsordningen
avseende hur medlemsbidraget ska fördelas på respektive kommun. En ny modell för fördelning måste
tas fram som på ett bättre sätt speglar de faktiska kostnaderna som uppstår för respektive kommuns
elever.
Alternativt kan gymnasieutbildning och vuxenutbildning finansieras genom att kommunerna köper
studieplatser av förbundet baserat på en prislista utifrån valt gymnasieprogram eller kurs inom
vuxenutbildningen.
Val av modell för finansiering behöver utredas gemensamt av ägarkommunerna i samarbete med
utbildningsförbundet. Önskemålet är att arbetet planeras så beslut om förbundsordning kan göras
våren 2022 i respektive kommunfullmäktige.
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-02

§ 230 - Finansieringsprincip för Sydnärkes utbildningsförbund
(21KS168)

Ärendebeskrivning
Fördelningsprincipen av medlemsbidraget är i den nuvarande förbundsordningen
schabloniserad och tar varken hänsyn till elevernas programval såväl som antalet elever i
särskola eller vuxenutbildning per medlemskommun. Askersunds kommun ser gärna en
fördelningsmodell som i större utsträckning tar hänsyn till dessa olikheter och skriver i en
framställan till medlemskommunerna att en ny modell för fördelning måste tas fram som på
ett bättre sätt speglar de faktiska kostnaderna som uppstår för respektive kommuns elever.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ställa sig bakom framställan om ändring av
förbundsordning för Sydnärkes utbildningsförbund.
Yrkanden
Anna Ahnér (S), Ronny Larsson (S), Annika Finnström (V) och Siv Ahlstrand (S) yrkar
avslag till förslaget till beslut.
Fredrik Wernheden (L), Jonas Bygdén (SD) och Staffan Korsgren (L) yrkar bifall till förslaget
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; Fredrik Wernheden (L) m.fl. yrkande
om bifall till förslaget till beslut samt Anna Ahnér (S) m.fl. avslagsyrkande. Ordförande
ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutet i enlighet med
Fredrik Wernheden (L) m.fl. förslag.
Votering
Votering begärs och ska verkställas. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: jaröst för bifall till Fredrik Wernheden (L) m.fl. förslag och nej-röst för bifall till Anna Ahnér
(S) m.fl. avslagsyrkande. Med 6 ja-röster och 5 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att
bifalla Fredrik Wernheden (L) m.fl. förslag.
Protokollsanteckning
Siv Ahlstrand (S) önskar få fört till protokollet att presentationen av ärendet kom vid sittande
möte. Det blir då svårt för ledamöterna att kunna bearbeta och analysera all information.
Ekonomichefens sammanställning av kostnadsfördelning mellan kommunerna över tid för
Sydnärkes utbildningsförbund borde kommit ut tidigare för att ledamöterna ska kunna fatta
beslut i ärendet. Ärendet är dessutom inte berett i arbetsutskottet då siffrorna inte
presenterades där.
Beslutsunderlag
§159 KSAU Kostnadsfördelningsmodell Sydnärkes utbildningsförbund
Tjänsteskrivelse - Finansieringsprincip för Sydnärkes Utbildningsförbund
Framställan om ändring av förbundsordning för Sydnärkes Utbildningsförbund
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-11-02

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom framställan om ändring av förbundsordning för
Sydnärkes utbildningsförbund.
Reservationer
Anna Ahnér (S), Siv Ahlstrand (S), Ronny Larsson (S), Peter Danielsson (C) och Annika
Finnström (V) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation.
________
Expedieras till

Sydnärkes utbildningsförbund
Hallsbergs kommun
Laxå kommun
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista

Kommunstyrelsen

Mötesdatum

2021-11-02

Voteringslista: §230
Ärende: Finansieringsprincip för Sydnärkes utbildningsförbund, 21KS168

Voteringslist(or)

Votering § 230. Ja-röst för bifall till Fredrik Wernheden (L) m.fl. förslag och nej-röst för bifall till Anna
Ahnér (S) m.fl. avslagsyrkande.
Ledamot

Ja

Caroline Dieker (M), ordförande
Linus Thomas (M), ledamot
Fredrik Wernheden (L), ledamot
Siv Ahlstrand (S), ledamot
Anna Ahnér (S), 2:e vice ordförande
Ronny Larsson (S), ledamot
Annika Finnström (V), ledamot
Jonas Bygdén (SD), ledamot
Ulla-Carin Grafström (LPo), ledamot
Staffan Korsgren (L), ersättare
Peter Danielsson (C), ersättare
Resultat

X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
6
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X
5

0

Reservation
25 Finansieringsprincip för Sydnärkes utbildningsförbund
Vi reserverar oss till fördel för vårt förslag om avslag.
Handlingarna kom muntligt vid sittande bord. Många siffror i presentationen är antaganden. Det är
inte professionellt att jobba med stora beslut på det här sättet. Om man vill sätta sig in i ärendet
måste man få tid att sätta sig in i det.
Vi tycker det här är fel väg att gå. Vi tycker att samsyn är viktigt i våra tre samarbetskommuner. Man
bör börja med dialog i de tre kommunerna och med fortsatta utredningar.

Anna Ahnér, Ronny Larsson, Siv Ahlstrand, Socialdemokraterna
Peter Danielsson, Centerpartiet
Annika Finnström, Vänsterpartiet

Page
Page222
4 ofof4247

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 13 - Gemensam målbild för nära vård i Örebro län
(22/KS/35)

Ärendebeskrivning
Omställningen till nära vård är en nationell reform av hälso- och sjukvårdssystemet som
omfattar och påverkar flera aktörer och samverkansparter inom regionen och länets
kommuner. En gemensam målbild är en förutsättning för detta genomförande. Ett förslag till
länsgemensam målbild för nära vård har tagits fram i ett gemensamt arbete mellan de
politiska och tjänstemannaledningarna för regionen och kommunerna i Örebro län. Förslaget
har skickats ut till länets kommuner för antagande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Hallsbergs kommun antar föreslagen länsgemensam
målbild för omställning till nära vård.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Hallsbergs kommun antar föreslagen länsgemensam målbild
för omställning till nära vård.

Beslutsunderlag
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Gemensam målbild för nära vård i Örebro län
Ärendebeskrivning

Omställningen till nära vård är en nationell reform av hälso- och sjukvårdssystemet som omfattar och
påverkar flera aktörer och samverkansparter inom regionen och länets kommuner. En gemensam
målbild är en förutsättning för detta genomförande. Ett förslag till länsgemensam målbild för nära
vård har tagits fram i ett gemensamt arbete mellan de politiska och tjänstemannaledningarna för
regionen och kommunerna i Örebro län. Förslaget har skickats ut till länets kommuner för antagande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Hallsbergs kommun antar föreslagen länsgemensam målbild
för omställning till nära vård.

Ärendet
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
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1.

Förslag till beslut

Regionala samverkansrådet ställer sig bakom förslaget till gemensam målbild för nära
vård. Därmed rekommenderas de 13 parterna i Örebro län att fatta beslut om
målbilden.
X kommun / Region Örebro län antar föreslagen länsgemensam målbild för
omställningen till nära vård.

2.

Sammanfattning

Denna rapport är beslutsunderlag för Örebro läns gemensamma målbild för Nära
vård. I rapporten ges en bakgrund till vad omställningen till nära vård innebär och de
nationella utredningar som ligger till grund för arbetet. Rapporten beskriver också hur
processen för att ta fram målbilden har gått till och det förslag till målbild som beretts
i den politiska samverkansstrukturen. Regionala samverkansrådet ställer sig bakom
förslaget.
En länsgemensam målbild för nära vård är ett av kraven för att fortsätta få tillgång till
statliga nära vård medel framåt. Syftet med det nationella kravet är att stimulera
länens samverkansarbete i omställningen till en nära vård. En gemensam målbild är
också en förutsättning för att kunna ta ut en riktning i ett gemensamt
omställningsarbete mellan samverkansparter.
Målbilden är uppställd utifrån tre olika perspektiv – invånaren – samverkan och
medarbetarna, dels för att visa men också omfamna den komplexitet som
omställningen till en nära vård innebär.
Under processen har ett antal utmaningar identifierats och då särskilt de ekonomiska
effekterna, därför finns ett särskilt avsnitt som belyser detta område. Målbilden
beskriver en inriktning och innebär i sig inte i sig någon förändring i ansvarsområden
eller utökade kostnader. För att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av målbilden
så behöver vi förflytta oss till de aktiviteter som görs inom ramen för omställningen
till nära vård – för att nå målbilden.
Omställningen till en nära vård kommer inte att ske genom ett enskilt beslut utan
behöver ske stegvis. När sådana beslut fattas behöver de ekonomiska konsekvenserna
alltid beskrivas och förankras hos huvudmännen.
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2.1

Nationella utredningar

Vården och omsorgen, i både Region och kommun, behöver utvecklas för att möta
framtidens krav - inte minst de demografiska utmaningarna. Under de kommande tio
åren kommer den arbetsföra delen av befolkningen utgöra en allt mindre del samtidigt
som den äldre befolkningen ökar. Detta sätter stor press på välfärdssamhället, vilket
skapar ett behov av att hitta nya lösningar utifrån dagens och morgondagens
förutsättningar. För att kunna möta framtidens utmaningar är en förutsättning att
vården och omsorgen enskilt och tillsammans med andra aktörer jobbar mer
hälsofrämjande och proaktivt. Förhoppningar finns också att ny teknik på det
medicinska området och digitala lösningar ska kunna medföra nya arbetssätt och
kanske på sikt utjämna de ojämlikheter i hälsa och tillgång till välfärdstjänster vi idag
ser mellan olika samhällsgrupper.
I ett internationellt perspektiv är svensk hälso- och sjukvård högpresesterande och har
goda behandlingsresultat. Däremot har det i flera utredningar och jämförelser visats
på brister i kontinuitet, tillgänglighet, delaktighet och samordning runt patienten.
2016 presenterades den statliga utredningen ”Effektiv vård” som pekar på att hälsooch sjukvårdssystemet behöver förändras för att möta framtidens utmaningar.
I mars 2017 utfärdade Regeringen ytterligare ett utredningsdirektiv för att stödja
regioner, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern,
jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård där primärvården är navet.
Utredningen fick namnet ”Samordnad utveckling för en god och nära vård” Under
utredningstiden gavs ett antal tilläggsdirektiv, bland annat att utreda och lämna
förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och
sjukvården och omsorgen kunde underlättas.
Utredningen har formulerat en nationell målbild för en God och nära vård1
”Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet
är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar. Primärvården är navet i
vården och samspelar både med och annan hälso- och sjukvård på och utanför
sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.”

Utredningen avslutades i januari 2021 och har lämnat fem delbetänkanden
• En gemensam färdplan och målbild
(SOU 2017:53)
• En primärvårdsreform
(SOU 2018:39)
• En vård i samverkan
(SOU 2019:29)
• En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
(SOU 2020:19)
• Rätt stöd till psykisk hälsa
(SOU 2021:6)
1

SOU 2020:19 God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
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2019 påbörjade ytterligare en utredning för att se över förutsättningarna för en
sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Slutbetänkandet Börja med
barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård
(SOU 2021:78) presenterades i oktober 2021
För att stödja att omställningen har regionerna de senaste tre åren tilldelas medel via
en statlig överenskommelse för god och nära vård. De senaste två åren har även
kommunerna tilldelas medel. Kommunernas medel tilldelas via den regionala
samverkansstrukturen (RSS).

2.2

Nära vård som begrepp

Begreppet nära vård lanserades i den nationella utredningen. Det finns ingen nationell
definition av begreppet nära vård trots att det nu är frekvent använt i sammanhang
som rör den omställning av svensk hälso och sjukvård som just nu genomförs. I
utredningen beskrivs att nära vård inte är en ny organisationsnivå, och inte heller
någon ny benämning på dagens primärvård. Nära vård är i stället ett sätt att tänka, ett
förhållningssätt, kring hur man organiserar all hälso- och sjukvård med utgångspunkt
i den enskildes individuella behov, förutsättningar och preferenser så att hela hens
livssituation kan beaktas.
Nära vård har sin utgångspunkt i hälso- och sjukvården och den primärvård som
bedrivs av regioner och kommuner är nav. I utredningen framhävs dock vikten av
samverkan och även andra aktörer blir synliga, socialtjänsten, skola, folkhälsa, civila
samhället, etc.

2.3

Flera steg för en omställning till en nära vård

Omställningen till en nära vård är inte ett projekt med en tydlig början och ett slut, det
är ett förändringsarbete som kräver långsiktighet och uthållighet. Omställningen är ett
omfattande och komplext arbete som involverar hela hälso- och sjukvården och
omgivande aktörer och system som kommer att påverkas av många yttre faktorer.
Förändringsarbetet måste därför både omprövas och anpassas under resans gång.
Det första steget mot omställning till nära vård var arbetet med samverkan vid
utskrivning från slutenvård kopplat till den nya lagstiftning som kom 2018. Många
andra initiativ, uppdrag och aktiviteter i samverkan pågår i länet som stämmer väl
med målsättningen.
Den förstärkta samverkan som ”tvingats fram” av pandemins utmaningar har skapat
nya relationer och samverkansformer. Det är tydligt att ett yttre hot har bidragit till
viljan att hitta kreativa lösningar och nya arbetssätt och det är därför viktigt att även i
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ett lugnare skede nu ta vara på dessa erfarenheter och hitta nya former för samverkan
utifrån behoven.

3.

Syftet med målbilden

En länsgemensam målbild för nära vård är ett av kraven för att fortsätta få tillgång till
statliga nära vård medel framåt. Syftet med det nationella kravet är att stimulera
länens samverkansarbete i omställningen till en nära vård. En gemensam målbild är
också en förutsättning för att kunna ta ut en riktning i ett gemensamt
omställningsarbete mellan samverkansparter.
Utöver det nationella kravet pågår det ett länsgemensamt arbete med att ta fram en ny
överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet. Eftersom överenskommelsen ska
utgå från intentionerna i nära vård förutsätter det att det finns en gemensam målbild.

4.

Uppdraget

Med anledning av det nationella kravet och de länsgemensamma arbeten som ska
utgår från nära vård har områdeschef för Välfärd och folkhälsa, Regional Utveckling
uppmärksammat samverkansgruppen kommunchefer och regiondirektör (KC/RD) på
behovet av en länsgemensam målbild.
Som en följd av detta fattade KC/RD i januari 2021 beslut om att Regional
utveckling, Välfärd och folkhälsa, fick i uppdrag att genomföra ett gemensamt
målbildsarbete för nära vård i de politiska och tjänstemannaledningarna för Regionen
och kommunerna i Örebro län.

5.

Tillvägagångssätt

5.1

Målbildsarbetet

Klara Palmberg Broryd, forskare och nationellt sakkunnig inom området komplexitet,
har anlitats som externt stöd för att planera och genomföra målbildsarbetet
tillsammans med en arbetsgrupp med tjänstemän från Regional utveckling, välfärd
och folkhälsa och Regionens hälso- och sjukvård. Tillvägagångsättet har varit tre
digitala seminarier med både föreläsningar och grupparbete under april-september
2021.
Pandemin har medfört att vi fått söka nya vägar för att arbeta med inkludering av
invånare och medarbetare. För att få in berättelser i målbildsarbetet har ett verktyg
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med digitala paneler, Panelista, använts. Under arbetets gång har tre stycken paneler,
invånare, medarbetare och chefer besvarat frågor om vad som är viktigt för att vården
ska fungera.
Arbetsgruppen har bearbetat material från seminarierna, digitala paneler, andra
regioners målarbete och egna styrdokument i samverkan. Den nationella utredningen
har varit vägledande i analysarbetet.
Ett förslag på en gemensam målbild presenterades på det tredje och sista seminariet
den 10 september.
Nedan beskrivs kortfattat innehållet i seminarierna. Samtliga föreläsningar finns att ta
del av på hemsidan för målbilden
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/uppdrag-avtal-ochuppfoljning/kommunsamverkan/malbild-nara-vard/
Seminarie 1 –Nuläge och utmaningar
 Politiker från Regionen och Nora kommun inledde målbildsarbetet
 Göran Stiernstedt som har varit nationell utredare i förarbetet till nära vård,
gav bakgrunden till varför omställningen behöver göras.
 Klara Palmberg Broryd presenterade sin forskning kring komplexitet och
systemledning.
 Representanter från länet beskrev nationella och lokala utgångsläget inför en
omställning till nära vård.
 Deltagarna fick med sig en hemläxa till tillfälle 2. Varje part fick i uppdrag
att presentera sina förutsättningar och utmaningar för en omställning till nära
vård.
Seminarie 2 – Insikt och samskapa
 Johan Quist, tjänsteforskare vid Karlstad universitet pratade om att skapa
värde för invånaren
 Lisbeth Löpare Johansson, nationell samordnare för nära vård på SKR,.
beskrev vad nära vård är och nuläge i det nationella arbetet
 Klara Palmberg Broryd återkom och pratade om förändring i komplexa
system
 Kommunerna och Regionen presenterade sina förutsättningar och
utmaningar.
 Presentation av resultatet från de digitala panelerna
 Gruppdiskussioner där deltagarna tog fram underlag till målbilden
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Seminarie 3 – Målbilden formuleras
 Inför seminariet fick deltagarna ta del av ett grundförslag till målbild och via
en enkät välja ut de viktigaste formuleringarna.
 Dag Norén, som arbetat många år med tjänste- och processutveckling i hälso
och sjukvården, pratade om erfarenheter och resultat av samverkan runt nära
vård inklusive möjligheten till positiva ekonomiska effekter för både regioner
och kommuner.
 Ida Broman, utvecklingsledare vid Regional utveckling beskrev hur barnen är
en del av nära vård.
 Anna Nergårdh, som lett den statliga utredningen samordnad utveckling för
en god och nära vård beskrev utredningens innehåll och förslag samt vad
Nära vård innebär.
 I ett panelsamtal diskuterade politiker och tjänstemän från de båda
huvudmännen hur vi kan bygga tillit och samverkan.
 Ett slutligt förslag till målbild presenterades som deltagarna fick reflektera
över i smågrupper.
 Den fortsatta processen i målbildsarbetet och implementering av målbilden
presenterades.

5.2

Identifierade utmaningar

Under arbetet med målbilden har några utmaningar lyfts särskilt av deltagarna
 Vad är nära vård som begrepp?
 Viktigt att nära vård berör alla åldrar, inte bara gruppen äldre som lätt blir
fokus.
 En upplevd brist på tillit där några har pekat på att Regionen har
tolkningsföreträde.
 Ekonomi – Ökad kostnad totalt och risk för kostnadsförskjutning till
kommunerna
Dessa utmaningar adresserades vid föreläsningar och paneldiskussion vid sista
seminariet och har beaktats när förslag till målbild tagits fram. De ekonomiska
utmaningarna beskrivs särskilt under avsnitt 7.

5.3

Beredning

Under september har målbilden beretts i länets politiska forum för samverkan för att i
oktober kunna lämna över målbilden för separata beslut i nämnder hos kommunerna
och regionen i Örebro län. Regionala samverkansrådet har fattat beslut att ställa sig
bakom målbilden.
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Vid återrapportering till KC/RD fick arbetsgruppen ett utökat uppdrag att beskriva
ekonomiska konsekvenser av målbilden. Det medför att tidsplanen förskjuts två
månader.

5.4

Uppföljning av målbilden

Målbilden kommer att följas upp på årliga möten med politiska och
tjänstemannaledningarna i länet. Nästa träff är planerad i maj 2022.
En uppföljning av omställningen till nära vård är nödvändig för att veta att rätt saker
görs vid rätt tid och ger effekt. SKR har konstaterat att dagens utvecklingsmått,
indikatorer men även studier är anpassade efter gårdagens vård och omsorg. Staten
och SKR försöker nu hitta rätt metoder och mått för att följa omställningen. Arbetet
handlar om att se vilka befintliga mått som bäst kan användas för att följa upp
omställningen, Såväl Socialstyrelsen som SKR har tagit fram sådana underlag.
Samtidigt pågår flera initiativ nationellt för att hitta nya sätt att mäta omställningen.
Örebro län kommer att följa det nationella arbetet och ta stöd i detta när
omställningen ska följas upp. Ett förslag på en uppföljningsmodell för Örebro län
kommer att presenteras under våren 2022.

5.5

Stöd vid implementering

Som ett stöd för att implementera målbilden och stödja parterna i omställningen till en
nära vård erbjuds en utbildning ”Leda omställning”. Det är en länsgemensam
utbildning som är en fristående fortsättning på SKR:s förändringsledarutbildning Nära
vård med särskilt fokus på förändringsarbete.
Det pågår ett arbete med ett länsgemensamt stöd för både implementering av
målbilden och omställningen till en nära vård. Det tillgängliggörs först när
beslutsprocessen av målbilden påbörjas.
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6.

Resultat – målbilden

Nära vård är att betrakta som en komplex omställning då den omfattar våra strukturer,
hur vi organiserar oss men också vårt arbetssätt, det vill säga våra kulturer och
förhållningssätt. I Örebro län är vi 13 parter, det medför ytterligare en dimension av
komplexitet.
Målbilden är uppställd i tre
olika perspektiv - dels för att
uppvisa men också
omfamna den komplexitet
som omställningen innebär.

Målbilden börjar med invånarperspektivet eftersom invånaren är huvudpersonen i
våra verksamheter. Därefter är målbilden upptagen av vilken kontext den befinner sig
i, det vill säga samverkan och beskriver hur vi samarbetar i en nära vård. Det tredje
perspektivet utgår från medarbetarna. I de allra flesta fall är medarbetaren motorn i
den nära vården och i det personcentrerade mötet med invånaren och har därför ett
särskilt värde.
Utöver själva målbildsformuleringarna finns fem nyckelord:
 Tillit
 Samverkan
 Ansvar
 Personcentrering
 Hälsofrämjande
Tillit och ansvar är de två återkommande utmaningar och förutsättningar som har
identifierats under målbildsarbetet. Samverkan signalerar den kontext som målbilden
avser. Personcentrering och hälsofrämjande är grundkomponenter i omställningen till
en nära vård.
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6.1

Invånarens upplevelse

6.2

Så samarbetar vi
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6.3
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7.

Ekonomiska effekter

Under arbetet med målbilden har kommunföreträdare lyft risken för att det utökade
uppdraget, som en mer nära vård innebär för kommunerna, inte kommer att
kompenseras. Risken för ökade kostnader totalt för omställningen oavsett huvudman
har också lyfts.
Omställningen till en nära vård är en nationell reform där syftet är att förbättra vården
för invånaren. Men de utredningar som gjorts pekar också på att omställningen är
nödvändig för att vården och omsorgen även ekonomiskt ska klara framtidens
utmaningar med en växande äldre befolkning och färre personer i arbetsför ålder,
vilket innebär att vårdbehoven sannolikt ökar. Sjukvårdens kapacitet, i synnerhet
personaltillgången, matchar med dagens arbetssätt inte de kommande behoven. Det är
inte bara en kommande utmaning, utan även en beskrivning av läget i vården de
senaste åren.
Det finns även utmaningar med komplexa behov bland barn och unga som kräver
insatser från flera huvudmän. Detta kan få kostsamma effekter under en livstid om vi
inte lyckas möta upp tidigt och ha fokus på det tidigt främjande arbetet.
Med utgångspunkt från SCB:s befolkningsprognos från april i år och ett oförändrat
vårdutnyttjande skulle antalet vårdtillfällen öka till 1,5 miljoner år 2030. Med dagens
antal vårdplatser skulle vårdtillfällena behöva begränsas till cirka 1,3 miljoner, vilket
är 180 000 färre. Detta visar tydligt vikten av att ställa om vården. Som en del i denna
förändring kommer också nya tjänster att behövas som stödjer utvecklingen.2
Konsekvensen av omställningen till en nära vård är att mer insatser kommer att
utföras i hemmet. Det är dock inte ett mål i sig att ha ett lågt antal vårdplatser. Målet
är ett personcentrerat arbetssätt där olika individer kan ges samordnad insatser i den
form som är mest lämplig med hänsyn tagen till personens behov, möjlighet till
egenvård och ett mer självständigt liv med hjälp av modern teknik och andra
omständigheter.
En viktig förutsättning för framtidens välfärd är att vi arbetar mer proaktivt och
hälsofrämjande. Om detta arbetssätt förstärks kan det initialt innebära en viss
kostnadsökning i form av nya arbetssätt och processer (investeringspuckel).
Långsiktigt finns evidens på att den här formen av arbetssätt medför att fler personer
2
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kan klara sig mer självständigt och därmed minskar inte bara behovet av sjukhusvård
utan behovet av vård- och omsorgsinsatser generellt. Det kan exempelvis handla om
ett förstärkt främjande arbete för äldre personer som med fördel kan ske i samverkan
med bland annat civilsamhället, eller tidigt förebyggande arbete i samverkan för barn
som visar tecken på psykisk ohälsa.
Målbilden beskriver en inriktning och innebär i sig själv inte någon förändring i
ansvarsområden eller utökade kostnader. För att beskriva de ekonomiska
konsekvenserna av målbilden så behöver vi förflytta oss till de aktiviteter som görs
inom ramen för omställningen till nära vård – för att nå målbilden. Omställningen till
en Nära vård kommer inte att ske genom ett enskilt beslut utan behöver ske stegvis.
När sådana beslut fattas behöver de ekonomiska konsekvenserna alltid beskrivas och
förankras hos huvudmännen.
Sedan tidigare finns det en plan, som en del i arbetet med ny överenskommelse för
hälso- och sjukvård, att under våren 2022 ha en särskild arbetsgrupp för att belysa
ekonomiska konsekvenser av en ny överenskommelse, förutsatt att personella resurser
tillgängliggörs från regionen och länets kommuner.
Uppdraget till arbetsgruppen kommer att utökas till att även belysa ekonomiska
konsekvenser av länsgemensamma aktiviteter som beslutas inom ramen för
omställningen till nära vård. Som ett första steg i en analys av de ekonomiska
konsekvenserna behöver ett nuläge beskrivas. Först då kan vi följa effekterna av
aktiviteterna i omställningen.
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Kommunstyrelsen

§ 14- Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut som anmälts under perioden 2021-12-03 - 2022-02-04.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Delegeringsbeslut































Justerare signatur

/KS/2120016 21/KS/21-62
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2120027 21/KS/21-63
Deligationsbeslut, anställning av tillsvidareanställd
/KS/2120147 21/KS/21-64
Delegationsbeslut, anställning av två enhetschefer
/KS/2120149 21/KS/21-65
Delegationsbeslut, anställning av administratör
förskola/skola
/KS/2120202 21/KS/21-66
Delegationsbeslut, anställning av socialsekreterare
/KS/2120232 21/KS/21-67
Delegationsbeslut, anställning av samordnare för
dagverksamheterna
/KS/2220376 21/KS/21-69
Delegationsbeslut, förnyad konkurrensutsättning
/KS/2220375 21/KS/21-70
Delegationsbeslut, tecknande av tilläggslicens
/KS/2220373 21/KS/21-71
Delegationsbeslut, anställning av socialsekreterare
/KS/2220425 21/KS/21-72
Delegationsbeslut, anställande av två biträdande
enhetschefer
/KS/2220427 22/KS/1-1
Delegationsbeslut, förnyad konkurrensutsättning
/KS/2220426 22/KS/1-2
Delegationsbeslut, förnyad konkurrensutsättning
/KS/2220430 22/KS/1-3
Delegationsbeslut, anställning av kurator
/KS/2220434 22/KS/1-4
Delegationsbeslut, anställning av stödassistent
/KS/2220442 22/KS/1-5
Delegationsbeslut, anställning av lärare
/KS/2220460 22/KS/1-6
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2220480 22/KS/1-7
Delegationsbeslut, anställning av biträdande enhetschef
/KS/2220483 21/KS/21-73
Delegationsbeslut, anställning av lärare
/KS/2220482 21/KS/21-74
Delegationsbeslut, anställning av lärare
/KS/2220481 22/KS/1-8
Delegationsbeslut, anställning av kulturvärd
/KS/2220478 21/KS/21-75
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2220476 22/KS/1-9
Delegationsbeslut, anställning av 2 biträdande
enhetschefer
/KS/2220488 22/KS/1-10
Delegationsbeslut, anställning av behandlingsassistent
/KS/2220504 21/KS/21-76
Delegationsbeslut, administratör tekniska avdelningen
/KS/2220582 22/KS/1-11
Delegationsbeslut, anställning av HR-konsult
/KS/2220580 22/KS/1-12
Delegationsbeslut, anställning av boendestödjare
/KS/2220579 22/KS/1-13
Delegationsbeslut, anställning av boendestödjare
/KS/2220577 22/KS/1-14
Delegationsbeslut, anställning av boendestödjare
/KS/2220590 21/KS/26-9
§4 KSAU Beslut om godkännande för samråd för
detaljplan för Skävi 1:73 och 1:74 i Vretstorp, Hallsbergs kommun
/KS/2220617 22/KS/1-15
Delegationsbeslut, anställning av bibliotekarie
/KS/2220631 22/KS/1-16
Delegationsbeslut, anställning av fritidspedagog
Utdragsbestyrkande
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/KS/2220632 21/KS/21-78
/KS/2220633 21/KS/21-77

Delegationsbeslut, anställning av lärare åk 7-9
Delegationsbeslut, anställning av lärare åk 4-6

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden till kommunstyrelsen som inkommit under perioden 2021-12-03 - 2022-02-03.

Beslut
Kommunstyrelsen tar detta som information.

Anmälningar








Protokoll Sydnärkes överförmyndarnämnd 2021-12-08
Protokoll Taxe- och avgiftsnämnden 2021-12-08
Protokoll Regionala samverkansrådet 2021-12-10
Protokoll 2021-12-10 Vätternvatten AB
Protokoll Sydnärkes lönenämnd 2021-12-08
Protokoll Sydnärkes överförmyndarnämnd 2022-02-02

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 243 of 247

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Kommunstyrelsen

§ 16- Övrigt
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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