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Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder 

Tid: Onsdagen den 8 juni 2022 kl. 11:00 
Plats: Alfred Nobels Björkborn  

Observera att nämndsammanträdet hålls på Alfred Nobels Björkborn samt gemensam 
information om tystnadskultur och lunch tillsammans med folkhälsonämnden.  
 
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 
 
Handlingarna publiceras också på webbplatsen: www.karlskoga.se under Kommun & 
politik/Politik och demokrati 
 
Upprop 
 
Fastställande av dagordning 
 
Val av justerare 
Förslag: Claes-Göran Erlandsson                             Ersättare: Jari Viitakangas 
Justeringsdatum: 2022-06-13 
 
 

Ärenden Handlingar Föredragande 

1.  Informationsärende - Tystnadskultur 
Dnr 24000   

 Jan Strid 

2.  Uppföljning av åtgärdsplan vid budget i obalans 
Dnr 2022-00004 AL  

x Ulrika Lundgren 

3.  Yttrande på Karlskogaförslag 5385 om en 
lekplats runt Bricketorp/Dammängen 
Dnr 2022-00167 AL  

x Alexander Blomqvist 

4.  Justering i delegationsordning  
Dnr 2022-00009 AL  

x Alexander Blomqvist 

5.  Beslut om remissvar för Regional Cykelplan för 
Örebro län 2022 
Dnr 2022-00128 MA  

x Charlotta Björkman 

6.  Samordning av arbetet för Agenda 2030 
Dnr 2022-00162 AL  

x Charlotta Björkman 

7.  Beslut om indexuppdaterad plan-, mät- och 
karttaxa 
Dnr 2022-00178 PL  

x Liv Hellquist 



 

Datum 

2022-06-01 
 

 
Sida 

2(2) 

 

 

8.  Beslut om antagande av ändring av detaljplan 
(ÄDP) Dammängen - Norr 
Dnr 2021-00245 PL  

x Miriam Adolfsson 

9.  Beslut om antagande av ändring av detaljplan 
för Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden 
(ÄDP) 
Dnr 2021-00200 PL  

x Georgios Apostolidis 

10.  Informationsärende - Mätning digitaliserade 
detaljplaner 
Dnr 23895   

 Liv Hellquist 

11.  Informationsärende - Asfaltsplan 2022-2025 
Dnr 24001   

 Dan Malmsten 

12.  Informationsärende - Stigande materialpriser 
och komponentbrist inom fastighetssektorn 
Dnr 23905   

 Dan Malmsten 

13.  Informationsärende - Förtydligande av 
rivningar 
Dnr 23904   

 Ulrika Lundgren 

14.  Informationsärende - Rapport kundmottagning 
Dnr 23893   

 Julia Åhlgren 
Veronica Holmén 

15.  Rapport från ledamöter 
Dnr 23019   

  

16.  Information från Samhälle och 
Serviceförvaltningen 
Dnr 23018   

  

17.  Inkomna handlingar 2022 
Dnr 2022-00008 AL  

x  

18.  Delegationsbeslut 2022 
Dnr 2022-00003 AL  

x  

 
Ronnie Erhard 
ordförande 





 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-05-25 SBN AL 2022-00004 
Handläggare  
Ulrika Lundgren 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden - uppföljning av åtgärdsplan 
vid budget i obalans. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har, sedan sammanslagningen av 
förvaltningar den 1 april 2021, genomfört både effektiviseringar och 
omorganisationer. Flera förbättringsarbeten pågår. Detta för att bidra till 
att tydliggöra vilka faktorer som gör att budgeten ligger i obalans.  
Resultatet för de två senaste åren påvisar att   Samhällsbyggnads-
nämndens budget inte är dimensionerad utifrån det uppdrag som beställts 
och förväntas att utföras inom ramen för den driftsbudget som ligger.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, i samband med beslut om 
internbudget 2022, att relevanta delar av åtgärdsplan vid budget i obalans, 
ska återrapporteras i samband med redovisning av ekonomisk 
månadsrapport på nämndens sammanträden. 
 
Vid presentation av Ekonomisk rapport, januari-april 2022 (§ 27 Dnr 
2022–00097) presenterade samhällsbyggnadsnämnden en prognos på 
minus 4, 9 mnkr som resultat för år 2022.  Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade att de ser allvarligt på Samhällsbyggnads-
nämndens prognostiserade underskott och uppmanade nämnden att vidta 
åtgärder för att minimera underskottet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ges därför en uppföljning av åtgärdsplan vid 
budget i obalans. Redovisningen skickas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott som redovisning. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningen den 25 maj 2022 
Rapport: uppföljning av åtgärdsplan vid budget i obalans 
 

Bakgrund  
Förvaltningen har, sedan sammanslagningen den 1 april 2021, genomfört 
både effektiviseringar och omorganisationer. Flera förbättringsarbeten 
pågår. Detta för att bidra till att tydliggöra vilka faktorer som gör att 
budgeten ligger i obalans. Resultatet för de två senaste åren påvisar att 
verksamheten inte är dimensionerad utifrån det uppdrag som beställs och 
förväntas att utföras inom ramen för den driftsbudget som ligger. Till år 
2022 har tydliga budgetenheter inom Samhälle och Serviceförvaltningen 
tillskapats. Sammanställning av samtliga, reella, kostnader gav vid 
internbudgeten en obalans om 5 043 tkr för budget 2022. Faktorer som 
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Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-05-25 SBN AL 2022-00004 
Handläggare  
Ulrika Lundgren 

påverkar negativ effekt är främst tidigare års effektiviseringar som inte 
har inarbetats. Målet är naturligtvis att nå en budget i balans.  
 
Vid presentation av Ekonomisk rapport, januari-april 2022 (§ 27 Dnr 
2022–00097) presenterade samhällsbyggnadsnämnden en prognos på 
minus 4, 9 mnkr som resultat för år 2022. Det innebar att kommun-
styrelsens arbetsutskott beslutade att de ser allvarligt på 
samhällsbyggnadsnämndens prognostiserade underskott och uppmanade 
nämnderna att vidta åtgärder för att minimera underskottet.  
Samhällsbyggnadsnämnden ges därför en uppföljning av åtgärdsplan vid 
budget i obalans. 
 
Beskrivning av ärendet  
Följande utvecklingsområden beslutades av Samhällsbyggnadsnämnden 
den 15 februari 2022: 

 Styrning, ledning och ledarskap ses fortsatt över inom 
förvaltningen. En tydligare ledningsstruktur och tillitsbaserad 
kultur ska skapas. 

 Driftbudgetstrukturen byggdes helt om och ger en betydligt mer 
tydlig bild av vilka kostnader som ska belasta vilket uppdrag. Detta 
ska följas upp och samtliga chefer ska kontera rätt kostnad på rätt 
ansvar, verksamhet och konto. 

 Ansvars- och chefsstrukturer ses fortsatt över för att renodla 
ansvar och befogenheter avseende ekonomi, personal och 
verksamhet. 

 Investeringskostnader och dess uppföljning ses fortsatt över för att 
kunna göra korrekt uppföljning av projekten. 

 Arbetssätt för statusbesiktningar och kopplade underhållsplaner 
har påbörjats och ska fortsätta för att kunna få en konstruktiv och 
rättvisande bild av kostnader per fastighet framöver. 

 Arbetssätt för tydliggörande av insatser utifrån en kommande 
asfaltsplan ska skapas. 

 Arbetssätt för en långsiktig plan för lagande av samtliga potthål ska 
tas fram. 

 Uppföljning av riktade drifts- och investeringsprojekt avseende 
”ansiktslyft” av staden ska ske enligt upprättade 
uppdragsbeskrivningar. 

 Uppföljningar av insatser för åtgärder i genomlysningsrapporter 
för olika sektioner, ska ske systematiskt. 

 Utredning kring modell för beräkning av driftskostnader av 
grönyta, parkyta, grus-yta har tagits fram. Kartor ritades om och 
glappet mellan nuvarande beställning av ytor och den reella ytan 
har identifierats. Grönskötselplan togs fram utifrån detta och ska 
följas upp. Driftskostnadseffekter ska beräknas mer korrekt för 
2022 och framöver. 
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Handläggare  
Ulrika Lundgren 

 System saknas för beställning av arbeten som ligger utanför 
grunduppdraget – dvs den driftsbudget som finns, vilket ska tas 
fram. 

 Utredningen kring licenskostnader ska fortsätta för att säga upp 
system som inte används. 

 Förbättringsarbete med arbetade timmar i projekt ska fortsätta 
genom en ny tidrapporteringsmall och vidareutveckling av 
timkostnad som ska användas för att få rätt kostnad på rätt plats. 

 Fastighet fortsätter arbetet med fokus på ansvarsstrukturen som 
steg ett i en ekonomisk genomlysning och kostnadsfördelning 
mellan fastighet och service. 

 Nämnden avser fortsatt att driva frågan gällande hyressystem och 
vilka kostnader som ingår och som ska ingå för att parera övriga 
kostnader som ökar kontinuerligt. 

 Förbättring av de ekonomiska avstämningsmötena fortsätter med 
inriktning med ekonomisk redovisning och uppföljning i 
Hypergene. 

 Samhällsbyggnadsnämndens reviderade reglementen tydliggör 
ansvar och var olika kostnader ska läggas. 

 Organisationen ses över för att vara ändamålsenlig och byggas efter 
funktion och nytta för medborgaren.  

 Internkontrollen systematiseras för att genomsyra 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. Arbetssätt ska skapas för att 
beslut, rutiner och riktlinjer ska följas. 

 Gränsdragningar mellan Samhällsbyggnadsnämndens ansvar, 
kopplat till kommunstyrelsen och Karlskoga Energi och Miljö ska 
tydliggöras. Otydligheten orsakar energiläckage och minskad 
kostnadseffektivitet. Arbete fortsätter för processer och gränser 
ska vara tydliga och kostnadseffektiva. 

 Process där chefer kommer att göra sina inrapporteringar i 
Hypergene ska fullföljas.  
En tydlig struktur för mål och indikatorer som genomsyrade 
chefernas och medarbetarnas uppdrag ska byggas upp i syfte att 
göra rätt saker på rätt tid. 

 Årsplaner för verksamhetens utförande saknas generellt och 
påbörjades och ska fortsätta.  

 
Resultaten redovisas i bifogade uppföljning av åtgärdsplan vid budget i 
obalans. 
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Handläggare  
Ulrika Lundgren 

 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljning av 
åtgärdsplan vid budget i obalans. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka uppföljning av 
åtgärdsplan vid budget i obalans till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 
 
 
Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 

Dan Malmsten 
Verksamhetschef Teknik och 
fastighet 
 
Camilla Jern 
Kvalitetsledare 

 

Expedieras till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ekonomichef 



Åtgärdsplan 
budget i 
obalans
Återrapport



EffektStatusBeskrivningOmråde Genomfört arbete

Styrning, ledning 
och ledarskap 

Driftbudget-
strukturen

Ansvars- och 
chefsstrukturer

Investerings-
kostnader och 
uppföljning av 

projekten 

Statusbesiktningar 
och kopplade 

underhållsplaner

Asfaltsplan

Styrning, ledning och ledarskap ses över.
Tydligare ledningsstruktur och tillitsbaserad 
kultur ska skapas.

Mer tydlig bild av vilka kostnader som ska 
belasta vilket uppdrag. 
Ska följas upp och kontera rätt kostnad på rätt 
ansvar, verksamhet och konto.

Ses över för att renodla ansvar och 
befogenheter.
Avseende personal, verksamhet & ekonomi

Investeringskostnader och dess uppföljning 
ses över för korrekt uppföljning av projekten.

För att kunna få en konstruktiv och rättvisande 
bild av kostnader per fastighet framöver.

Arbetssätt för tydliggörande av insatser utifrån 
en kommande asfaltsplan ska skapas.

• Planerat in och genomför APT, verksamhetsmöten samt ledningsgruppsmöten.
• Gå från händelsestyrd verksamhet till en proaktivt planering och utförande.
• Utbildning i förändringsledning för verksamhetschef med praktiska moment i 

ledningsgruppen.                                              .

• En ny struktur med mallar har skapats med ansvar, verksamhet och konto, 
som gäller både drift och investeringar. 

• Den nya mallen ska medföra enkel uppföljning och möjlighet att identifiera 
avvikelser.

• Uppdragshandlingar har skrivits för alla medarbetare och enhetschefer 
för att tydliggöra ansvar och befogenheter. Digital signering av de pågår. 

• Attestförteckningen är klar.
• Organisationsschema ses över för att tydliggöra roller och ansvar. 

• En ny struktur har skapats med ansvar, verksamhet och konto.  
• Varje månad följer ekonom och chefer upp investeringarnas utfall i 

en månadsrapport.

• Övergripande inventering med status av gator och vägar samt framtida behov 
av flerårsplan för asfaltering har genomförts. 

• Inventering ligger till grund för framtagande av asfaltsplan för de kommande 
tre åren.  

Tillitsbaserad 
ledningsstruktur

• Ny rutin med checklista är införd vid större renoveringar/ombyggnationer.
• Det har tagits fram underhållsplaner för 85 % av fastigheterna. Komplettering 

pågår av vissa installationer.

Korrekt budget-
uppföljning

Tydligt ansvar & 
befogenhet

Kvalitet & 
ekonomi

Tydlig bild av 
kostnader per 
fastighet

Vägar och gator i 
bra skick.



EffektStatusBeskrivningOmråde Genomfört arbete

Potthål

Uppföljning av 
”ansiktslyft” 

Uppföljningar 
åtgärder i 

genomlysnings-
rapporter 

Modell för 
beräkning av 

grönyta 

Beställning av 
arbeten utanför 
grunduppdraget

Licenskostnader

Arbetssätt för en långsiktig plan för lagande av 
samtliga potthål ska tas fram.

Uppföljning av riktade drifts- och 
investeringsprojekt avseende ”ansiktslyft”.
Enligt upprättade uppdragsbeskrivningar.

Uppföljningar av insatser för åtgärder i 
genomlysningsrapporter för olika sektioner, 
ska ske systematiskt.

Modell för beräkning av driftskostnader av 
grönyta, parkyta, grus-yta har tagits fram.
Grönskötselplan har tagits fram och ska följas 
upp. Driftskostnadseffekter ska beräknas.

System saknas för beställning av arbeten som 
ligger utanför grunduppdraget.

Utredning kring licenskostnader. 
System som inte används ska sägas upp. 

• Nya rutiner för inventering samt utförande av potthål har tagits fram.
• Ärendehantering och okulär inventering ligger till grund för beställning 

internt och externt.

• Aktiviteter i projektet är inplanerade.
• Uppföljning görs var 14:e dag och genomförande sker enligt plan. 
• Samhällsbyggnadsnämnden informerades om status den 10 maj.

Grönskande 
Karlskoga

Gator och vägar 
i bra skick.

Vägval status 
grönytor

• Uppföljning månadsvis med verksamhets- och enhetschefer.
• Fortlöpande planering av insatser enligt åtgärdspunkter i rapporten.
• Park & Verkstad- 80 % av handlingsplanen är klar.
• Gata & Trafik- 60 % av handlingsplanen är klar.

• Skötselplan för grönytor och tillhörande beräkningsmodell är 
framtagen och inväntar beslut hos kommunstyrelsen. 

• Det går ej att uppfylla skötselplanerna med nuvarande underbemannad 
personal.

Åtgärdspunkter 
genomförs med 
förväntat 
resultat

• Projektkoder har skapats för beställningen utanför budget, för möjlighet att 
följa upp kostnader. 

• Alla arbeten som ligger utanför grunduppdraget bör ej utföras utan 
finansiering.

• Rutiner för beställningar finns, men används ej. Behöver återimplementeras. 

Struktur för 
ekonomisk 
uppföljning och 
tydligare 
beställningar. 

• Sammanställning på alla datasystem klar vid införande av PM3.
• Ny struktur har införts vid inköp av nya datasystem, vilket gör att 

systemen minskar över tid.

Minskade 
licens-
kostnaderna



EffektStatusBeskrivningOmråde Genomfört arbete

Arbetade timmar i 
projekt 

Kostnadsfördelning 
mellan fastighet och 

service

Hyressystem

Ekonomiska 
avstämningar & 
uppföljningar i 

Hypergene

Reglementen 
tydliggör ansvars-

och 
kostnadsfördelning

Ändamålsenlig 
organisation

Ny tidrapporteringsmall
vidareutveckling av timkostnad
Ska användas för att få rätt kostnad på rätt 
plats

Fokus på ansvarsstrukturen som steg ett i en 
ekonomisk genomlysning och 
kostnadsfördelning 

Driva frågan gällande hyressystem och vilka 
kostnader som ingår och som ska ingå för att 
parera övriga kostnader som ökar 
kontinuerligt.

Förbättring av de ekonomiska 
avstämningsmötena fortsätter med inriktning 
med ekonomisk redovisning och uppföljning i 
Hypergene.

Reviderade reglementen tydliggör ansvar och 
var olika kostnader ska läggas.

Organisationen ses över för att vara 
ändamålsenlig och byggas efter funktion och 
nytta för medborgaren. 

• Avstämningsmöten månadsvis med ekonomer och chefer. 
• Alla enhetschefer och verksamhetschef har tilldelats varsin 

kontoplan att följa och följa upp regelbundet. 

• Organisationsschema ses över för att tydliggöra roller och ansvar. 
• Finns behov av att göra små justeringar vilket tydliggör funktioner 

för medarbetarna samt externa. 
• Genomlysningar inom park, gata, verkstad har genomförts i syfte 

att tydliggöra uppdraget.
• Genomlysning av hallvaktmästare planeras. 

• Nytt redovisningssystem där projektledarna ska skriva arbetstid i 
projekten. Då kommer rätt kostnad på rätt plats.

• Rapporteringen följs upp månadsvis.

Rätt kostnad på 
rätt ställe

• Avstämningsmöten av investeringar sker månadsvis med ekonomer och 
chefer.

• Avstämning månadsvis på verksamhetsmötet med ledningsgruppen.  

Kvalitetssäkring 
ekonomi

Tydligt 
ekonomiskt 
ansvar

Effektiv 
organisation

• Budgeten är fördelad mellan enheterna. 
• Uppföljning och justering kan göras efter behov under året.

• Utredning av hyressystem pågår under ledning av förvaltningens 
utredare. 

• Möten har genomförts med bostadsbolag från andra kommuner för att 
jämföra kostnader och hyressystem.

Tydlig 
fördelning i 
budget. 

Förutsättningar 
att bibehålla 
fastigheternas 
standard.



EffektStatusBeskrivningOmråde Genomfört arbete

Internkontroll 
systematisering

Gränsdragning 
mellan ansvariga för 
kostnadseffektivitet

Inrapportering i 
Hypergene

Årsplan för 
verksamhetens 

utförande

Systematiseras för att genomsyra 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. 
Arbetssätt ska skapas för att beslut, rutiner 
och riktlinjer ska följas.
Gränsdragningar mellan nämndens ansvar, 
kopplat till kommunstyrelsen och Karlskoga 
Energi och Miljö ska tydliggöras.
Processer och gränser ska vara tydliga och 
kostnadseffektiva.
Process där cheferna gör sina 
inrapporteringar i Hypergene ska fullföljas.
Tydlig struktur för mål och indikatorer som 
genomsyrar uppdraget byggas upp för att göra 
rätt saker på rätt tid. 
Årsplaner för verksamhetens utförande 
saknas generellt och påbörjades och ska 
fortsätta. 

Ansvar & 
Effektivitet

• Verksamhetschef och enhetscheferna har utbildas i Hypergene.
• Pågående arbete med processen från nämndens mål till 

verksamhetsplaner.
• Dialog om grunduppdrag och påverkan på verksamheterna.

• Årshjul har skapats för Teknik & Fastighet.
• Arbetar proaktivt på de månadsvisa verksamhetsmötena för att utveckla 

verksamheten.

• Flera nya avtal med KEMAB har upprättats för att tydliggöra 
ansvarsområden som avfallshantering, belysning, exploateringskostnader 
etc.

• Regelbundna avstämningsmöten.
• Rutiner för projekt uppdateras.
• Checklistan som kvalitetssäkrar projekten utifrån myndighetskrav 

Tydliga 
arbetssätt

Rätt saker i rätt 
tid och tydlig 
koppling mellan 
mål och insatser

Säkertställa
verksamhetens 
utförande
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Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-05-10 SBN AL 2022-00167 
Handläggare  
Alexander Blomqvist 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Yttrande på Karlskogaförslag 5385 om en lekplats runt 
Bricketorp/Dammängen 

Sammanfattning 

Ett Karlskogaförslag med önskemål om en lekplats i de östraste delarna av 
Karlskoga har inkommit. Förslaget syftar till att öka utomhusaktiviteterna 
och ta till vara på den fina naturen. 
 
Förslagsställaren besökte samhällsbyggnadsnämndens beredning den 25 
maj 2022 och presenterade förslaget.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på förslaget och instämmer i 
förslagsställarens ambitioner. I detaljplan för området finns redan planlagt 
för en lekplats. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför 
kommunfullmäktige att förslaget, mot bakgrund av vad som redan 
planerats, inte ska föranleda någon vidare åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2022 
Karlskogaförslag 5385 om en lekplats runt Bricketorp/Dammängen 
 
Beskrivning av ärendet 
Karlskogaförslaget avser önskemål om en lekplats i de östraste delarna av 
Karlskoga runt Bricketorp och Dammängen då det, enligt förslagsställaren, 
i dagsläget inte finns någon lekplats eller samlingsplats för familjer att 
avnjuta den fina naturen i geografisk närhet. 
I detaljplan för området finns redan planlagt för en lekplats.  
 
Samhälle- och serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslaget, mot 
bakgrund av vad som redan planerats, inte ska föranleda någon vidare 
åtgärd. 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef   Alexander Blomqvist 

Utredare övergr verksh 

Expedieras till  

Kommunfullmäktige 



2022-04-26 14:33:07  

Ärendeutskrift 

Ärende 5385 

Skapat 2022-03-14 av  Miranda  Forsberg (Mina Sidor). 

Avslutat: Nej. 

Förslaget gäller 
Bygga, bo och miljö 

Rubrik 
Lekplats Bricketorp/Dammängen 

Sammanfattning 
Önskemål om en lekplats i de östraste delarna av Karlskoga. För att öka utomhusaktiviteterna och ta till vara 
på den fina naturen. 

Hela förslaget 

I dagsläget finns det ingen lekplats eller samlingsplats för familjer att avnjuta den fina naturen. Området 
Bricketorp och Dammängen växer allt mer och allt fler barnfamiljer flyttar till Kosia. Förslaget är att anlägga 
en lekplats i närområdet och utnyttja den fina natur och skog som finns. Ett förslag på plats är vid det 
nybygge som planeras i Dammängen eller i området runt Karlskoga Golfbana. En lekplats med gungor, 
rutschkana och något litet hus. Bänkar och bord för att kunna ta en fika med familjen vore perfekt. Idag är 
den närmsta lekplatsen i Sandviken, en lekplats i närområdet skulle kunna öka utomhusaktiviteterna och 
gemenskapen i området. 

Profilbild för förslaget 

Bilagor 

Länkar 

Slutdatum 
2022-06-12 

Status 
Samlar underskrifter 

Förslaget lämnas för yttrande till 

Yttrande från nämnd 

Resultat 

Beslut 

Beslutsdokument 

Röstning 

Identifieringstyp 
Anonymt 

Personlig  Info  
Inloggad 

Totalt 





 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-04-26 SBN AL 2022-00009 
Handläggare  
Alexander Blomqvist 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Justering i delegationsordning  

Sammanfattning 

Det har från upphandlingsenheten kommit önskemål om att justera i 
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning nummer 34 att utöka 
avtalstiden för tecknande av driftavtal för den egna förvaltningen. 
Nuvarande delegationsordning medger tecknande av avtal för högst 3 år. 
Förslaget är en utökning av detta till 4 år då det är en vanligare 
uppbindningsperiod för driftavtal.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 26 april 2022 
Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, antagen 2022-02-15 § 4 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta justering av 
delegeringsordning gällande en utökning av bindningstid vid tecknande av 
driftavtal för den egna förvaltningen.  

Alexander Blomqvist 
Utredare övergripande verksamhet 
 
 

Expedieras till 
Verksamhetschef 
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Inledning – Definitioner och övergripande direktiv 

Förhållandet kommunfullmäktige – nämnd 
Kommunfullmäktige fastställer en politisk organisation med styrelse, nämnder och beredningar. För varje nämnd beslutar kommunfullmäktige om 

ett reglemente som reglerar vilka verksamheter nämnden ska bedriva. Enligt kommunallagen 3 kap § 10 får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i full-

mäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. Dessa anges i reglementet eller genom särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

Uppgifter av principiell beskaffenhet får inte delegeras från kommunfullmäktige. Genom kommunfullmäktiges beslut om mål, budget och andra 

typer av kommunövergripande styrdokument, får nämnden ytterligare ramar för sin verksamhet. Exempel på kommunövergripande styrdokument är 

till exempel attestreglemente, reglemente för intern kontroll, beslut om taxor och avgifter. 

 
Nämndens beslut – vad är delegering?  
Nämnden fattar beslut inom nämndens ansvarsområde i enlighet med reglemente, lagstiftning och övergripande styrdokument. Nämnden har 

möjlighet att delegera ärenden i enlighet med reglerna i kommunallagen 6 kap 33 - 38 §.  

Med delegering avses att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt 

som om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en delegat fattat beslut på nämndens vägnar har beslutet samma 

rättsverkan som om nämnden beslutat och kan överklagas på samma sätt. 

 

Ärenden av principiell karaktär får aldrig delegeras. Inom ramen för det som är möjligt att delegera beslutar nämnden vilka frågor man delegerar. 

Syftet med delegering är att nämnden ska avlastas ärenden. Att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Nämnden har alltid kvar 

beslutanderätten vad gäller det övergripande ansvaret för verksamheten som politisk beslutsfattare. När nämnden agerar som verksamhetsbedrivare 

bedöms möjligheten till delegering störst. När nämnden fått en specifik uppgift delegerad till sig från kommunfullmäktige bedöms möjligheten att 

delegera vidare mer begränsad. 
 

Nämnden får uppdra åt att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegation kan ges till: 

– ett utskott till nämnden (inte presidium). Utskottet måste innehålla förtroendevalda från nämnden 

– en ledamot eller ersättare 
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– en anställd hos kommunen (behöver inte vara anställd hos nämnden men i kommunen)  

 

Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän. 

 

Vad reglerar en delegeringsordning  
När nämnden delegerar sin beslutanderätt ska det klart anges vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. 

Delegeringen framgår av en delegeringsförteckning eller ett särskilt beslutsprotokoll. En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad 

delegering. Detta kan bero på till exempel, missbruk av delegeringsbefogenheten. Nämndens återkallelse av delegering kan göras generellt eller i ett 

särskilt ärende. Nämnden kan också genom ett eget handlande föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och 

besluta. Ett beslut som redan har fattats med stöd av delegering kan inte återtas av nämnden och nämnden har inte någon omprövningsmöjlighet. 

Utsedd delegat i delgeringsordningen kan överlämna ärendets avgörande till närmast överordnad. 
 

Vidaredelegering  
Nämnden kan delegera beslutanderätt till förvaltningschef och ger förvaltningschef rätt att vidaredelegera. Förvaltningschefs vidaredelegering får 

endast ske i två led. En förvaltningschefs vidaredelegering ska anmälas till nämnden i delegeringsordningen.  
 

Vissa ärenden får inte delegeras. (6 kap. 38 § KL.) 
Delegering av ärenden får inte göras av: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 

fullmäktige har överklagats.  

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 Ärenden som väckts genom Karlskogaförslag och som överlåtits till nämnden  

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
 

Skillnad mellan verkställighet och delegering  

Skillnaden mellan verkställighet eller delegering av beslut är av betydelse då beslut kan överklagas och ska anmälas till nämnden.  

När fråga handlar om ren verkställighet, saknas som regel utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. Rör det sig om fall där det finns flera 

alternativ, där bedömningar måste göras, frågan är av politiskt intresse, medborgare kan ha intresse av att få frågan laglighetsprövad - bedöms det 

ofta som delegeringsbeslut. Exempel på verkställighet kan vara rådgivning, information, tillsyn eller tillämpning av fastställd taxa. Att anmäla 
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överträdelser av bestämmelser i lagstiftningen till Polis- eller Åklagarmyndigheten, betraktas vanligen som ren verkställighet.  

Likaså är även andra typer av underrättelser att betraktas som ren verkställighet. 

Allmänna rättigheter och skyldigheter  
En delegat fattar beslut på nämndens vägnar enligt gällande reglemente och lagstiftning. Ett delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Nämnden 

kan inte ändra ett beslut som en delegat har tagit på delegation. Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell eller 

prejudicerande beskaffenhet eller om delegaten på annat sätt bedömer att frågan bör prövas av nämnden. 
 

Vissa typer av ärenden kan kräva att samråd sker mellan tjänstemän med olika kompetenser. Det är ansvarig handläggares skyldighet att kontakta 

berörda tjänstemän för att frågan ska bli fullständigt belyst ur olika kompetensers synvinkel. För några typer av ärenden i delegeringsordningen 

anges ”Samråd ska ske med...”, det betyder att delegat måste kontakta angiven tjänsteman före beslut fattas. Samråd sker muntligt om inte annat 

anges. Delegaten är alltid ansvarig för beslutet. 

Ersättare för delegat anges i delegeringsordning i vissa ärenden. I ärenden där ersättare inte anges i delegeringsordningen har utsedd vikarie på 

tjänsten rätt att fatta beslut på delegation. Då nämnden delegerar allt till förvaltningschef är detta alltid den som ersätter vidare delegaten.  

 

Anmälan av delegationsbeslut - överklagandetid 
Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § KL och 7 kap. 8 § KL fastställa hur beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Alla 

delegationsbeslut ska anmälas, eller protokollföras särskilt. Oavsett om beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller genom 

förvaltningsrättsligt överklagande. Alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnden för att nämnden ska ha kännedom om vilka beslut som fattas i 

nämndens namn. Överklagandetiden för ett delegationsbeslut i Samhällsbyggnadsnämnden börjar gälla från och med berörd sakägare har tagit del av 

beslutet och tre veckor framåt i enlighet med förvaltningslagen. Anmälan av delegationsbeslut till nämnden ska ske regelbundet, månadsvis vid 

nästkommande sammanträde. Anmälan sker genom förteckning eller kopia på beslutet. Beslutande ärenden ska gå att identifiera, vara daterade och 

beslutsfattare ska framgå.  

 
Förändring i delegeringsordning mm 
Delegeringsordningen ska revideras så snart förändringar sker som påverkar delegeringsordningen, till exempel ändring i lagstiftning eller 

organisation. Nämnden är ansvarig för att revidering sker och beslutar om ändring i delegeringsordning. Förvaltningschef beslutar om ändrad 

vidaredelegering. En övergripande översyn av delegeringsordning och verkställighetsuppgifter ska göras minst vart tredje år.  
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Förkortningar 

Lagar/avtal som hänvisas till 

AB Allmänna bestämmelser 

FL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

KHA Kommunala huvudavtalet 

LAS Lag om anställningsskydd 

LOA Lag om offentlig anställning 

PBL Plan och bygglagen 

OSL Offentlighet och Sekretesslag 

TF Tryckfrihetsförordningen 

 

 

KF Kommunfullmäktige 

KS Kommunstyrelsen 

SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen 

SBN Samhällsbyggnadsnämnden 

SoG  Samhällsutveckling och geodata 

Fsth Kommunfastigheter 

ToG Trafik och gata 

PoV Park och Verkstad 

KLM Kommunal lantmäterimyndighet 

 

 

Delegater/beslutsfattare 

Delegat kan överlämna ärendets avgörande till närmast överordnad. 

Ordförande Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Vice ordförande Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande  

FC Förvaltningschef, SBF. Vid FC:s frånvaro inträder Biträdande FC 

VC Verksamhetschef 

EC Enhetschef, avser samtliga enhetschefer för respektive ansvarsområde. 

 I annat fall anges specifik EC, ex EC samhällsutveckling och geodata 

TH Trafikhandläggare 

KLM-chef Lantmäterichef 

FS Fastighetsstrateg 
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Numrering i vänster kolumn avser ordningens placering i kommunens ärendehanteringssystem Ciceron. 

 Allmänna frågor och övriga ärenden 

Delegation är giltig inom alla typer av ärenden och följer 

organisation och delegatens uppdragsområde 

 

Nr Allmänna frågor Lagrum Delegat Vidaredel. Kommentar 

1 Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. 

KL 6 kap 

§ 39 

Ordf. 

Ersättare: Vice ordf 

 Förvaltningssekreterare får administrera 

delegationen i ärendehanteringssystemet. 

2 Företräda nämnden inför andra statliga och kommunala 

myndigheter och domstolar (ej Lantmäteri-myndigheten). 

 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  

3 Utfärda fullmakt för att föra nämndens talan i mål och 

ärenden som faller inom nämndens uppdragsområde 

 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  

4 Överklaga och yrka om inhibition när förvaltningsdomstol 

eller kammarrätt ändrat nämndens beslut som ursprungligen 

fattats av delegat. 

KL Delegat i 

ursprungsbeslutet 

 

VC/EC  

5 Ompröva beslut i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 

delegat 

FL FC   

6 Beslut om att inte lämna ut allmän handling. TF 

TF 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

KLM-chef KLM-chef för handlingar tillhörande 

lantmäteriet 

7 Avge yttrande över remisser från annan myndighet 

/organisation 

KL FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  
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8 Utse systemförvaltare för verksamhetsspecifikt datasystem. 

 

GDPR FC 

 

 Nämnden är systemägare för 

verksamhetsspecifika system. Ansvar inom 

systemförvaltningsorganisationen framgår av 

kommunens systemförvaltningsorganisation. 

9 Teckna avtal med personuppgiftsbiträde. GDPR FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  

10 Förtroendevaldas deltagande i externa kurser, konferenser, 

resor upp till två dagar för enskild aktivitet. 

 

 För ordförande:  

Vice ordförande 

Ersättare: Andra 

vice ordförande   

 

För övriga 

förtroendevalda i 

nämnden: 

Ordförande 

Ersättare: 

Vice ordförande 

 

 Över två dagar för enskild aktivitet beslutas 

av nämnden. Interna kurser anordnat av 

kommunen är verkställighet. 

 

Frågor om ersättningar till förtroendevalda 

regleras i ersättningsreglementet. 

 

Förvaltningssekreterare får administrera 

delegationen i ärendehanteringssystemet. 

11 Beslut om representation och uppvaktningar på nämndens 

vägnar som överstiger 6 % av prisbasbeloppet. 

 Ordförande 

Ersättare: 

Vice ordförande 

 Riktlinjer för representation och 

uppvaktningar ska följas. Representation 

understigande 6 % av prisbas-beloppet är 

verkställighet. 

Förvaltningssekreterare får administrera 

delegationen i ärendehanteringssystemet. 

http://intranatet/sidor/stod-i-arbetet/tekniskt-stod-och-support/systemforvaltning.html
http://intranatet/download/18.387692b115eecfadc7d2ebf4/1507649234956/uppvaktning-vardskap-och-representation-riktlinje.pdf
http://intranatet/sidor/anstallning--arbetsmiljo/anstallning/uppvaktning-i-kommunen.html
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 B Personalfrågor 

Beslut följer organisationsstrukturen d v s respektive chef beslutar för direkt underställd personal. Ansvar och befogenheter följer uppdrag. 

Beslut ska rymmas inom ramen för fastställd budget eller separat beslut hos kommunfullmäktige. 

Kommunövergripande riktlinjer och kollektivavtal ska följas. Kommunstyrelsen/personalavdelningen ansvarar för tolkning. Kollektivavtal tecknas alltid av 

kommunstyrelsen (eller den delegat kommunstyrelsen utsett). 

 

Arbetsuppgifter och ansvar för arbetsmiljön inom förvaltningen 

Delegering av arbetsmiljöuppgifter sker enligt 3 kap Arbetsmiljölagen och är inte delegering enligt kommunallagen. 

Kommunövergripande direktiv gäller. Delegering sker i och med undertecknande av särskilt dokument. 

 B 1. Organisation Lagrum Delegat Vidaredel. Kommentar 

12 Beslut om indelning av förvaltningen i 

huvudverksamheter/avdelningar. 
 FC  Organisationsförändringar inom avdelning är 

verkställighetsbeslut. 

13 Antal tjänster, volym. 

 
 FC 

 

 Anmäls genom internbudget för respektive år. 

Förändring under budgetår anmäls till nämnd 

i verksamhetsrapport. 

 B 2. Anställning Lagrum Delegat Vidaredel. Kommentar 

14 Anställa chefer tillsvidare. LAS, AB FC 

 

 Anställning sker i samråd med berörd närmsta 

chef. 

15 Anställning av personal, tillsvidare, exklusive verksamhets- 

och enhetschef.  

LAS, AB FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

VC/EC Beslut om anställning följer befattningslista. 

Återbesättning av tjänster ska prövas i samråd 

med FC. 

16 Enskilda, särskilda överenskommelser i samband med 

anställning. 

 

 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC Efter samråd med förvaltningschef och HR-

avdelning.  
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17 Beslut om skyddsarbete vid arbetsmarknadskonflikt som 

endast berör samhälle och serviceförvaltningen. 

KHA FC  Enligt Sveriges kommuner och landstings 

konflikt-anvisningar och efter samråd med 

HR-avdelningen.  

18 Avskedande eller uppsägning på grund av arbetsbrist som 

endast berör samhälle och serviceförvaltningen. 

LAS 

 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC Samråd med HR-avdelningen. 

Vid arbetsbrist som berör flera förvaltningar 

sker samordning genom HR-avdelningen. 

 

19 Anställa vikarier/tidsbegränsade anställningar  

– för tid över 6 månader 

 

LAS 

AB 4 § 

FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC Prövning av återbesättning ska ske före 

tillsättning. Samråd sker med FC. 

Anställningar för kortare tid än 6 månader 

samt anställning av sommarvikariat är 

verkställighet.  

20 Tjänstledighet från 3 mån eller längre - utan lön  FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC I samråd med FC.  

Kortare tjänstledighet är verkställighet och sker 

efter samråd. 

21 Prövning av bisyssla LOA 

AB 

FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  

22 Löneöversyn enligt avtal HÖK FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  I enlighet med riktlinjer. Kostnad redovisas i 

internbudget respektive år.  

23 Förhandling enligt MBL och gällande samverkansavtal. LAS FC  Samråd med HR 

24 Beslut om bilavtal  BIA 2§ FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

VC/EC  
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25 Deltagande i kurser, konferenser och tjänsteresor 

överstigande tre dagar för förvaltningschef. 

 

AB 7§ Ordförande alt. 

Kommun dir. 

  

26 Avskedande inom samhälle- och serviceförvaltningen LAS 

18 - 20§ 

FC  Samråd med HR 

27 Enskilda överenskommelser i samband med anställningens 

avslutande. 

 FC  Efter samråd med HR-avdelningen. 

 

28 Kvarstående i anställning efter uppnådd högsta 

pensionsålder 

LAS 

 

FC 

 

VC/EC Efter samråd med förvaltningschef och HR-

avdelningen. 

29 Minskad arbetstid   FC VC/EC Efter individuell prövning kan minskad 

arbetstid erbjudas. 

Följer regler för tjänst-ledighet utan lön. 

30 Särskild avtalspension 

Upp till 6 månader – förvaltningschef 

Enligt riktlinjerna beslutas särskild avtalspension från 6 

månader upp till ett år av HR-chef och över ett år av 

kommunstyrelsens ordförande 

Riktlinje 

Pensions  

hand - 

läggning 

FC  Särskild avtalspension kan erbjudas som hel 

eller partiell pension efter individuell 

prövning.  

Kostnad för särskild avtalspension belastar 

förvaltningen. 

 

      

 C Ekonomiska frågor 

Beslut följer organisationsstrukturen, ansvar och befogenheter följer uppdrag. 

Beslut ska rymmas inom ramen för fastställd budget eller separat beslut hos kommunfullmäktige. 

Kommunövergripande riktlinjer i ekonomiärenden ska följas 

 C1. Övergripande ekonomi Lagrum Delegat Vidaredel. Kommentar 

31 Mindre revidering av attestförteckning.  FC   I enlighet med attestreglemente. 

http://intranatet/download/18.72ffae3b15e7dfe206b11728/1505906375080/reglemente-attest.pdf
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32 Avskrivning av kommunens fordran (sluta ställa krav).   FC 

 

 Nedskrivning görs av ekonomiavdelningen 

vid bokslut. KS ansvar.  

33 Beslut om ansökan och deltagande i projekt med extern 

finansiering där egen finansiering ryms inom beslutad 

budget. 

 FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

VC 

EC 

Till exempel projekt/bidrag hos statliga 

myndigheter, EU eller annan 

samarbetsorganisation.  

34 Teckna driftavtal för den egna förvaltningen som löper högst 

tre (3) fyra (4) år. 

 

 FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

VC 

EC  

Driftavtal inom årets driftbudget samt 

driftavtal understigande 500 tkr/år som löper 

högst tre år är verkställighet. 

 

 D Planärenden 

 D 1. Planärenden Lagrum Delegat  Kommentar 

35 Besluta om samråd och granskning av förslag till program, 

detaljplan, områdesbestämmelser. 

PBL FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG  

36 Tecknande av planavtal PBL FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG  

37 Besluta om behovet av miljökonsekvensbeskrivning eller 

strategisk miljöbedömning vid upprättande av detaljplan, 

ändring av detaljplan eller planprogram. 

PBL 

MB 6 

kap. 7-19 

§§  

FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG  

38 Fastställande av avgift i enskilda ärenden inom 

planverksamheten då mindre avsteg från taxan görs. 

12 kap. 

8-11 §§ 

PBL 

FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG  
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39 Besluta om positivt planbesked när beslutet är förenligt med 

gällande översiktsplan  

 

PBL 

5.kap §2 

FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG  

40 Besluta att planbesked får lämnas senare än efter fyra 

månader 

PBL 

5.kap §4 

FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG Efter överenskommelse med sökande 

41 Besluta om uppdrag som syftar till att upphäva 

fastighetsindelningsbestämmelser 

 FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

EC SoG  

   

 E Hyres-, Gaturenhållhållning och skyltning, Trafik- och övriga frågor 

 E 1. Hyresfrågor Lagrum Delegat  Kommentar 

42 Beslut om och tecknande av hyresavtal med extern part för 

inhyrning av lokal med en kontraktstid fem (5) år eller 

kortare. 

 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

VC 

EC Fsth 

FS 

Inhyrning av lokal för tidsbegränsat särskilt 

ändamål, t ex tillfällig evakuering i samband 

med om - eller tillbyggnad är 

verkställighetsbeslut. 

Extern part = annan juridisk person, t ex 

kommunalt bolag, privat aktör. 

43 Teckna hyresavtal med extern part, uthyrning av lokal, med 

en kontraktstid fem år eller kortare. 
 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

 

VC 

EC Fsth 

FS 

Principiella ärenden lyfts till nämnd, t ex vid 

frågor om att behålla och hyra ut lokal eller 

sälja fastighet. 

Samråd ska ske med FC vid förslag till avsteg 

från marknadsmässig hyra. Uthyrning av 

enskilda lägenheter är verkställighet. 

44 Uppsägning av hyreskontrakt  FC VC  



 Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden 

 Fastställd: 2015-01-08, SBN § 1 

 Reviderad 2022-02-15, SBN § 4 

 
 

14 

 Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC Fsth 

FS 

45 Teckna hyresavtal med intern part, uthyrning av lokal, med 

en kontraktstid fem år eller kortare. 

 

 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

VC 

EC Fsth 

FS 

 

 E 2. Gaturenhållning och skyltning     

46 
Besluta i ärende om tillstånd till skyltning varigenom 

allmänheten avvisas från visst område av betydelse för 

friluftslivet. 

5 § LSGS FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

Endast skyltning som inte kräver bygglov. 

47 

Besluta i ärende om tillstånd att ha tavla, skylt, inskrift eller 

därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller 

liknande ändamål varaktigt uppsatt utomhus. 

6 § LSGS 

Förordnin

g. 

(1998:929

) 

2-6 §§ 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

Endast ärenden som inte kräver bygglov. 

48 Besluta i ärende om tillstånd att sätta upp anordning som 

informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet på 

platsen eller anslagstavla för meddelanden om kommunala 

angelägenheter. 

7 § LSGS 

FGS 

2-6 §§ 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

Endast ärenden som inte kräver bygglov. 

49 
Medgivande att inte ta bort affisch eller annan tillfällig 

anordning utomhus för reklam, propaganda eller liknande 

ändamål inom fyra veckor. 

9 § LSGS 

FGS 

2-6 §§ 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

Endast ärenden som inte kräver bygglov. 

50 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift för prövning. LSGS FC EC ToG  
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Förordnin

g. 

(1998:903

) 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

TH 

51 

Besluta om föreläggande eller förbud i tillsynsärende. 

12 §§ 

LSGS 
FC  

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

52 
Avge yttrande till länsstyrelsen eller annan myndighet som 

prövar ärende om tillstånd/dispens/medgivande till skyltning 

m.m. 

 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

 E 3. Trafikfrågor Lagrum Delegat  Kommentar 

53 Besluta om undantag i ärenden av tillfällig natur och med en 

tidsomfattning av högst ett år. 

SFS 

1998:127

6  

13 kap 3 

§ 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

54 Utfärda lokala trafikföreskrifter av tillfällig natur och med en 

tidsomfattning av högst ett år 

TrF 

(1998:12

76) 10 

kap 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

55 Rätt att förordna parkeringsvakt.  FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 
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56 Avge yttrande över tillstånd för begagnande av offentlig 

plats. 

 FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

57 Utfärda dispens från lokala trafikföreskrifter i högst ett år STFS 

2009:73 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

58 Utfärda nyttokort KF 

2003-02-

27 § 32 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

59 Flytta fordon SFS 

1982:129 

FC 

Rätt att 

vidaredelegera 

 

EC ToG 

TH 

 

 E 4. Övriga frågor Lagrum Delegat  Kommentar 

60 Beslut i ärenden enligt lagen om lägenhetsregister, inklusive 

besöksadresser (2006:378), fastställande och ändring av 

lägenhetsnummer. 

 KLM-chef   
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Förord 

Denna rapport redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2019 för Trafik-

verket Region Öst, som omfattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och 

Östergötlands län. Rapporten är en uppföljning enligt målstyrningsarbetet etappmål 2020 

för väg- och järnvägstrafiken år 2020. 

För vägtrafik analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal 

utpekade indikatorer. För järnväg analyseras utfallet av antal omkomna – där finns dock i 

nuläget ingen målnivå för allvarligt skadade och inte heller några utpekade indikatorer. 

Rapporten redogör även kort för det regionala arbete som genomförs och planeras för de 

kommande åren. 

Den regionala rapporten är ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av 

trafiksäkerhetsåtgärder i regionen. I stora drag följer den regionala rapporten upplägget från 

den nationella uppföljningsrapporten (för vägtrafik) och en del av underlaget är hämtat från 

den. Se Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019 – Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet 

mot etappmålen 2020 (Trafikverket, publikation 2020:120) för mer information. 

Sammantaget visar rapporten vilka indikatorer och områden som är viktigast att förändra 

och arbeta med i regionen för att etappmålet 2020 ska nås. Rapporten är därmed ett viktigt 

stöd för den fortsatta planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder i regionen. Ökad 

hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste faktorn för att nå trafiksäkerhetsmålen och 

ett ökat fokus på oskyddade trafikanter är centralt för att nå målet om färre allvarligt 

skadade. Rapporten visar sammantaget att åtgärder särskilt behöver fokuseras till följande 

områden: 

 Ökad hastighetsefterlevnad 

 Ökad andel nykter och drogfri trafik 

 Ökade insatser för höjd trafiksäkerhetsstandard och fortsatt anpassning av 

hastighetsgränser på det statliga regionala vägnätet och på kommunala gator 

 Ökade insatser på drift, underhåll och infrastruktur främst för cyklister och 

fotgängare 

 Samverkan och innovation för nya åtgärder på järnvägsnätet 

 

Rapporten, som haft Region Stockholms rapport för år 2019 som förlaga, har författats av 

Lovisa Indebetou på Trivector Traffic AB som också genomfört analyserna. I arbetet har 

också Frida Odbacke deltagit. För den interna kvalitetsgranskningen på Trivector har Hanna 

Wennberg svarat. Ansvarig på Trafikverket har varit Britt Lisra på Trafikverket Region Öst 

som också har deltagit i arbetet med rapporten. 

  

Eskilstuna, januari 2021 

Per Ahlenius,  

Chef enhet Utredning, Trafikverket Region Öst 
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Sammanfattning 

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från Nollvisionen. Det för denna rapport aktuella 

etappmålet för vägtrafiken är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras och att antalet 

allvarligt skadade minska med en fjärdedel mellan år 2007 och 20201. Det innebär högst 

220 omkomna i vägtrafiken år 2020 för Sverige som helhet. För Region Öst, som omfattar 

Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, motsvarar 

halveringsmålet högst 36 omkomna år 20202. Det prognosticerade antalet allvarligt 

skadade går dock inte att bryta ned på regional nivå. Nationellt bedöms utvecklingen ligga i 

linje för att nå målet till 2020.  

Tabellen nedan visar utgångsläge och faktiskt utveckling de senaste åren samt en 

bedömning om utvecklingen vad gäller antalet omkomna i vägtrafiken är tillräckligt stor för 

att nå målen. 

Omkomna  
Utgångsläge 
(snitt 2006–

2008) 
2019 

Mål 
2020 

Bedömd 
utveckling 
mot mål 

Omkomna 

 

Nationellt 440 221 220 I linje 

Region Öst 72 45 36 Inte i linje 

 

För att nå målen behöver flera parter arbeta med frågan. Utöver Trafikverket behöver även 

polis och kommuner stärka sitt arbete. 

Flera faktorer påverkar trafiksäkerhetsutfallet 

Flera faktorer utanför trafiksäkerhetsarbetet kan påverka utfallet av antalet omkomna och 

skadade. Nollvisionen är dock formulerad så att antalet omkomna och allvarligt skadade i 

trafiken ska minska oavsett dessa. Två faktorer som dock är extra intressanta att relatera 

skadeutvecklingen till är befolkning och resande – som båda ökat sedan 2010. 

Befolkningen i Region Öst växer kraftigt och sedan 2010 har befolkningen ökat med 10 

procent. Trafikarbetet mäts inte regionalt men storleksordningen bedöms vara i nivå med 

befolkningstillväxten. Trots detta och att trafikarbetet ökat så har inte antalet omkomna 

ökat på motsvarande sätt. I ett nationellt perspektiv har regionen något lägre antal 

omkomna i vägtrafikolyckor per invånare jämfört med rikssnittet.  

Målstyrning med hjälp av indikatorer 

I Trafikverket nationella trafiksäkerhetsarbete används 14 indikatorer för mätning och 

uppföljning av trafiksäkerhetsutvecklingen. Varje indikator har ett mål som ska uppnås till 

år 2020. Genom att nå målen för indikatorerna bedöms det beslutade etappmålet att kunna 

nås. För de indikatorer som mäts på nationell nivå, vilket är tio stycken, utvecklas endast två 

av dem i linje med bedömd nödvändig utveckling. Fyra av indikatorerna kan brytas ned på 

regional nivå och ytterligare två kan bedömas med hjälp av alternativ metodik. Tabellen 

nedan redovisar utfallet för indikatorerna år 2019 och en bedömning om de förändrats i 

tillräcklig takt för att nå de nationella målet 2020. Hastighetsefterlevnad för statligt vägnät, 

                                                           
1 Utgångsvärdet är ett medelvärde av antalet dödade åren 2006–2008 
2 Utgångsvärdet för regionen är beräknat på ett medelvärde för åren 2006–2008. 
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Nykter trafik och Säkra statliga vägar är de tre viktigaste indikatorerna för att minska 

antalet omkomna i vägtrafiken. För dessa indikatorer finns regionala resultat. 

Indikator Nationellt Region Öst 

Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät Inte i linje Inte i linje 

Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät Inte i linje 

Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Nykter trafik Inte i linje Inte i linje 

Bältesanvändning I linje Bedömd på annat sätt 

Hjälmanvändning cykel Inte i linje Bedömd på annat sätt 

Hjälmanvändning moped Inte i linje 

Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Säkra personbilar I linje 

Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Rätt användning av motorcykel Mäts inte Mäts inte 

Säkra statliga vägar Inte i linje I linje 

Säkra gång-, cykel- och mopedpassager Inte i linje Inte i linje 

Underhåll av gång- och cykelvägar i tätort Inte i linje 

Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete enligt ISO 

39001 Mäts inte Mäts inte  

 

De flesta i regionen omkommer som bilåkande eller motorcyklister 

Majoriteten av de omkomna i regionen färdas i bil eller på motorcykel. Av dessa omkommer 

flest i singelolyckor på statliga vägar med hastighetsgräns 70-90 km/tim.  De flesta 

fotgängare och cyklister som omkommer på de statliga vägarna har kolliderat med 

motorfordon. 

Antalet omkomna på det statliga vägnätet har mellan åren 2015-2020 varit högre än på det 

kommunala vägnätet. Mellan 2015 och 2019 har andelen omkomna på det kommunala 

vägnätet ökat medan andelen på det statliga vägnätet har minskat.  

Många cyklister och fotgängare får allvarliga skador 

Analyser av data från Strada för registrerade olyckor med dödliga eller allvarliga skador 

visar att singelolyckor med fotgängare, cyklister och mopedister är den dominerande 

olyckstypen. Flera av dessa är olyckor där fotgängare fallit omkull i vägtrafikmiljön. 

Fallolyckor med fotgängare definieras inte som en trafikolycka och ingår därför inte i 

etappmålet till 2020, men fallolyckorna är ändå en viktig olyckstyp då de står för en 

betydande andel av det totala antalet allvarligt skadade i trafiken och genom att de även sker 

i trafikmiljöer som Trafikverket arbetar med. De flesta fallolyckor med fotgängare sker dock 

på kommunalt vägnät.  
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Även singelolyckor bland motorfordon är bland de vanligaste olyckstyperna med 

omkommande eller allvarligt skadade. Dock har förekomsten av denna olyckstyp minskat 

med 60 procent mellan 2010 och 2019.  

På det statliga vägnätet är majoriteten av de omkomna och allvarligt skadade bilister och 

motorcyklister. På det kommunala vägnätet är majoriteten av de omkomna och allvarligt 

skadade fotgängare och cyklister.  

Hastighetsefterlevnaden är för låg 

Förbättrad hastighetsefterlevnad som leder till lägre hastighetsnivåer är det insatsområde 

som har störst potential för att minska antal omkomna i trafiken. Ökad polisövervakning, 

ATK och översyn av hastighetsgränserna är viktiga åtgärder för att öka efterlevnaden. En 

sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim hos vägtrafiken i Sverige skulle rädda 15 

människoliv om året, och för varje ny minskning med 1 km/tim skulle ytterligare 15 liv 

sparas. 

2019 bedöms endast 46,5 procent av trafikarbetet på det statliga vägnätet i regionen ske 

inom gällande hastighetsgräns, vilket är en oacceptabelt låg nivå. Förare som medvetet 

färdas över gällande hastighetsgränser är en betydande del av problembilden i dödsolyckor. 

Efterlevnaden av hastighetsgränserna är sämst bland motorcyklister och tung trafik. 

Överhastigheter innebär inte bara försämrad trafiksäkerhet med fler omkomna och skadade. 

De ger också ökade problem med buller och dålig luft, som också leder till mänskliga 

lidanden och dödsfall. 

Andel nykter trafik är för låg 

Andelen trafikarbete som sker med nyktra förare har legat på ungefär samma nivå sedan 

2007 och följer inte den nödvändiga utvecklingen för att nå målet för 2020. Även alkohol 

och droger har en betydande inverkan i dödsolyckorna. Under perioden 2015-2019 har 20 

procent av alla omkomna i regionen omkommit i alkohol- och drogrelaterade olyckor. 

Andelen alkoholpåverkade har varierat de senaste åren, medan de drogpåverkade minskat 

något.  

Polisen har i sin strategi pekat ut prioriterade områden som nykterhet och hastighet. Även 

om det finns tecken på att Polisen i högre grad prioriterar nykterhetskontroller är det inte 

tillräckligt för att uppnå stora förbättringar. Det är avgörande, på såväl kort som lång sikt, 

att Polisen intensifierar sitt arbete i enlighet med sin trafiksäkerhetsstrategi. 

Cyklister och fotgängare i fokus på kommunalt vägnät samt bilåkande på regionalt 

statligt vägnät 

Majoriteten av de omkomna i regionen omkommer på det statliga regionala vägnätet och är 

bilister och motorcyklister. Cyklister samt fotgängare i singelolyckor står för en stor del av 

de allvarligt skadade. När det gäller cyklister och fotgängare sker de flesta av de dödliga och 

allvarliga olyckorna på det kommunala vägnätet. För att minska dessa olyckor behöver 

kommunerna sätta stort fokus på ökade insatser. I det korta perspektivet handlar dessa 

insatser om att året runt hålla en kontinuerligt god och hög standard på drift och underhåll 

av gång- och cykelvägar. I det lite längre perspektivet handlar det om att ta ökad hänsyn till 

fotgängares och cyklisters behov och säkerhet vid utformning av infrastrukturen. 

Hastighetsanpassning och hastighetsdämpande åtgärder på stråk med många fotgängare 

och cyklister, utbyggnad av gång- och cykelvägar och hastighetssäkrade gång-, cykel- och 

moped (GCM)-passager är de områden som har störst betydelse för att öka trafiksäkerheten 

för fotgängare och cyklister, exempelvis enligt ”Rätt fart i staden”. Även Trafikverket som 
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statlig väghållare måste ta sin del av ansvaret för att öka säkerheten för cyklister och 

fotgängare. 

För bilister behöver trafiksäkerhetsarbetet fokusera på åtgärder på det statliga regionala 

vägnätet. Främst handlar det om att t ex förbättra brister i sidoområdet (t ex att ta bort 

krockobjekt i sidoområdet som träd, stenar etc), för att minska risken för singelolyckor, 

mötesseparera för att minska risken för mötes- och singelolyckor samt anpassa 

hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Samtidigt är det helt 

avgörande att kraftigt öka hastighetsefterlevnaden.  

Andelen som använder bilbälte och cykelhjälm är lägre än rikssnittet 

De nationella mätningarna av bilbältes- och cykelhjälmsanvändning är inte möjliga att bryta 

ned på regional nivå. Däremot kan vi följa de mätningar som NTF (Nationalföreningen för 

trafiksäkerhetens främjande) årligen genomför i landets alla kommuner. NTF:s mätningar 

2019 visar att bland förare och passagerare i framsätet var 95 procent i regionen bältade, 

vilket är något lägre jämfört med landet som helhet. Ungefär en tredjedel av de som 

omkommer i personbil är obältade.   

För cykelhjälm visar NTF:s mätningar 2019 att 37 procent av cyklisterna i Region Öst 

använde cykelhjälm. Det är den lägsta andelen bland alla Trafikverkets regioner.  För att nå 

en högre andel användning av cykelhjälm kan, och behöver, fler aktörer bidra. 

Polisen har en viktig roll 

Polisens övervakning av nykterhet, hastigheter och bilbältesanvändning har stor betydelse 

för att utvecklingen av antal omkomna och allvarligt skadade. Polisen är en av flera viktiga 

aktörer och det är avgörande, såväl på kort och som på lång sikt, att Polisen fortsätter och 

även intensifierar sitt arbete i enlighet med sin trafiksäkerhetsstrategi.  

Färre omkomna på järnväg kräver samverkan och nytänkande 

Målet är att halvera antalet omkomna i personolyckor på det statliga järnvägsnätet från 110 

år 2010 till högst 55 år 2020. För Region Öst innebär målet att antalet omkomna ska minska 

från 23 år 2010 till 11 år 2020.  

På det statliga järnvägsnätet minskar antalet omkomna och allvarligt skadade inte i önskad 

takt. En viktig del i det är att olyckorna till största delen är självmord och självmordsförsök. 

Utvecklingen styrs till stor del av faktorer som Trafikverket inte råder över eller kan påverka. 

Frågan om att minska självmorden på järnvägen är komplex det är tydligt att det behövs 

mer än de fysiska åtgärder som idag finns till buds. Det behövs en ökad dialog och 

samverkan mellan flera aktörer inom olika ansvarsområden, där Trafikverket är en aktör. 
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1. Inledning 

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från Nollvisionen. Det etappmål som denna 

rapport avser beslutades av riksdagen 2009 (regeringens proposition 2008/09:93 Mål för 

framtidens resor och transporter) och innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska 

halveras mellan år 2007 och år 2020. Målet innebär även att antalet allvarligt skadade ska 

reduceras med en fjärdedel under samma period.  

Utvecklingen av antal omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken beror förenklat på tre 

faktorer: 

 Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i form av säkrare vägar, säkrare fordon, 

reglering och lagstiftning, trafikantutbildning, övervakning med mera. 

 Omvärldsfaktorer som inte påverkas av det systematiska trafiksäkerhetsarbetet 

men som påverkar vägtransportsystemet, exempelvis befolknings- och 

resandeutvecklingen, bortfall i skaderapportering, konjunkturförändringar och 

vädervariationer. 

 Slumpvis variation som varierar beroende av storleken på gruppering. På 

nationell nivå är den slumpvisa variationen för antalet skadade av mindre betydelse, 

medan den för antalet omkomna kan vara så hög som tio procent. 

Det systematiska trafiksäkerhetsarbetet för Trafikverket målstyrs med hjälp av ett antal 

indikatorer. Varje indikator har ett målvärde att nå till 2020. Dessa målvärden motsvarar 

tillsammans det samlade målet för trafiksäkerhetsutvecklingen. Måluppfyllelsen utvärderas 

vid årliga nationella resultatkonferenser. Syftet med detta arbetssätt är att skapa 

långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet.  

Uppföljningen av indikatorer är central i målstyrningen. På nationell nivå följs i dagsläget 

följande indikatorer upp: 

 hastighetsefterlevnad på statligt vägnät 

 hastighetsefterlevnad på kommunalt vägnät 

 genomsnittlig reshastighet på statligt vägnät 

 genomsnittlig reshastighet på kommunalt vägnät 

 nykter trafik 

 bältesanvändning 

 användning av cykelhjälm  

 användning av mopedhjälm 

 säkra personbilar 

 säkra statliga vägar 

 rätt användning av motorcykel 

 säkra gång-, cykel- och mopedpassager i tätort 

 underhåll av gång- och cykelvägar 

 systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje med ISO 39001 
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1.1. Syfte 

Syftet med rapporten är att beskriva och analysera trafiksäkerhetsutvecklingen i 

Trafikverket Region Öst, som omfattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och 

Östergötlands län. Utvecklingen beskrivs dels utifrån utfallet av antalet omkomna och 

allvarligt skadade, dels om indikatorerna går åt rätt håll och i den takt som krävs för att nå 

målet 2020.  

Sammantaget visar rapporten vilka indikatorer och områden som är viktigast att förändra 

och arbeta med i regionen för att etappmålet 2020 ska nås. Rapporten ska utgöra en del av 

det kunskaps-och planeringsunderlag som ligger till grund för det fortsatta regionala 

systematiska trafiksäkerhetsarbetetsarbetet och är därmed ett viktigt stöd i det arbetet.  

1.2.  Utgångspunkter 

Utgångspunkten för analysen är de mål och indikatorer som ligger till grund för etappmålen. 

Dessa är framtagna av dåvarande Vägverket i samverkan med andra aktörer, se rapporten 

Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet (Vägverket Publikation 2008:31). År 2012 

genomfördes en översyn av mål och indikatorer för att säkerställa att uppföljnings-

metoderna var relevanta och uppdaterade. 2016 gjordes en andra översyn. Avsikten var att 

föreslå en mindre revidering av indikatorerna samt svara på frågan om nuvarande planerade 

trafiksäkerhetsåtgärder leder mot måluppfyllelse 2020. Översynen visade att etappmålet för 

antalet omkomna till 2020 kan vara möjligt att nå, men det förutsätter ytterligare åtgärder 

utöver de då redan planerade åtgärderna. Den stagnation av antalet omkomna som skett 

under senare år riskerar att försvåra möjligheten att nå nuvarande etappmål. För att målet 

om allvarligt skadade ska kunna nås krävs mer än de sammanlagda effekter som räknats 

upp i det åtgärdsscenario som pekats ut i översynen. 

1.3.  Brister och mörkertal i Strada  

Statistiken i rapporten är till stora delar hämtad från Strada3, som bygger på inrapporterade 

olyckor och skador från polis och akutsjukhus. Vid tolkningen av utfall och utveckling för 

omkomna och allvarligt skadade finns några viktiga saker att tänka på. 

För antal omkomna är statistiken att betrakta som fullständig. När det gäller antal skadade 

finns mörkertal och bortfall, såväl för polis som för sjukhus. Det är känt att alla trafikolyckor 

inte kommer till Polisens kännedom. En estimering utifrån överlapp av sjukhusrapporter 

och polisrapporter visar att för personskadeolyckor där motorfordon är inblandade är det 

cirka 40 procent som blir rapporterade av Polisen. För personskadeolyckor utan 

inblandning av motorfordon, främst singelolyckor med cykel och fotgängare, är Polisens 

täckningsgrad mycket låg. Bortfallet är generellt lägre bland allvarliga olyckor än vid olyckor 

med lindriga personskador. Dessutom införde Polisen ett nytt utredningsstöd (PUST) 2013, 

vilket ledde till ett stort bortfall under 2013 och 2014. 

År 2007 var det endast Västmanlands och Södermanlands län som var anslutna till Stradas 

olycksrapportering i regionen. År 2013 var det endast Akademiska sjukhuset i Uppsala som 

inte rapporterar, och sedan 2016 rapporterar samtliga sjukhus både regionalt och nationellt 

till Strada. Detta innebär att uppskattningar om allvarligt skadade innan 2016 ska tolkas 

med försiktighet. Den 1 januari 2015 infördes en rutinförändring i sjukvården som innebar 

                                                           
3 STRADA: Swedish Traffic Accident Data Acquisition – informationssystem för data om skador och olyckor inom 

vägtransportsystemet registrerade av polis och sjukvård.  
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att registrering i Strada inte får göras utan patientens samtycke, vilket kan ha minskat 

antalet registreringar. En annan tänkbar orsak till bortfall kan vara om något akutsjukhus 

har ett ovanligt ansträngt år, vilket påverkade akutmottagningarnas förutsättningar att 

hantera Strada-rapporteringen.  

1.4. Läsanvisning 

Upplägget i rapporten är till stor del baserad på den nationella analysrapporten. I vissa delar 

har text tagits direkt från denna. Indikatorerna mäts på nationell nivå och flera av dem är 

inte möjliga att bryta ned på en regional nivå. För dessa har rapporten endast ett kortfattat 

resonemang. För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till den nationella rapporten4. 

Olycksstatistiken för vägtrafiken är hämtad från Strada. Övriga data, om inte annat anges i 

texten, är hämtad från mätningar genomförda av Trafikverket eller Transportstyrelsen. För 

järnväg kommer statistiken från Trafikverkets eget avvikelsehanteringssystem för järnväg, 

Synergi. 

 

 

  

                                                           
4 https://trafikverket.ineko.se/se/analys-av-trafiksäkerhetsutvecklingen-2019-målstyrning-av-trafiksäkerhetsarbetet-

mot-etappmålen-2020 
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2. Antal omkomna och allvarligt skadade i 
vägtrafiken 

Som nämnts tidigare finns det flera faktorer som påverkar utfallet av antal omkomna och 

allvarligt skadade i vägtrafiken, exempelvis trafiksäkerhetsstandard på vägnätet, 

trafikarbetets utveckling och många andra omvärldsfaktorer. Dessutom finns en stor årlig 

slumpmässig variation i utfallet. Nationellt bedöms den slumpmässiga variationen för 

antalet skadade vara av mindre betydelse, men för antalet omkomna kan den uppgå till så 

mycket som 10 procent. På regional nivå bedöms den slumpmässiga variationen vara ännu 

större eftersom underlaget är mindre och därför slumpmässig variation inverkar ännu mer. 

Som allvarligt skadad definieras den som i samband med en vägtrafikolycka fått en skada 

som ger minst 1 procents permanent medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet är ett 

begrepp som används av försäkringsbolagen för att värdera funktionsnedsättningar, 

oberoende av orsak. Ett problem med att använda detta mått är att det ofta går lång tid 

mellan skada och konstaterad invaliditet. Därför används istället en metod som utifrån data 

om allvarligt skadade i Strada, gör det möjligt att prognosticera antalet personer som fått 

medicinsk invaliditet. 

Det prognosticerade antalet allvarligt skadade går i dagsläget inte att bryta ned och redovisa 

på regional nivå. I denna rapport har vi därför valt att redovisa utvecklingen av antal 

allvarligt skadade utifrån de direkta data som finns i Strada. Med direkta data menas 

registrerade personer i Strada med en sammanvägd skadegrad som allvarligt skadad. För 

skador som är registrerade av polis är det polisen på plats som gör en mycket grov 

bedömning om skadan verkar lindrig eller svår. En svårt skadad som endast finns 

rapporterad av polis ger den sammanvägda skadegraden allvarligt skadad. I 

sjukhusregistreringen baseras graden på skadans svårighet på sjukhusens diagnoser. Det ger 

en avsevärt bättre bild av personskadorna än vad som finns i polisens statistik. Sjukhusen 

klassificerar skador enligt den så kallade ISS-skalan (Injury Severity Score) där en högre 

siffra innebär allvarligare skada. Vid en skada som är rapporterad av både polis och sjukhus 

bygger den sammanvägda bedömningen på sjukhusens bedömning. Transportstyrelsen 

klassificerar sjukhusens skadegrad enligt följande:  

 Oskadad: ISS 0 

 Lindrigt skadad: ISS 1–3 

 Måttligt skadad: ISS 4–8 

 Allvarligt skadad: ISS 9– 

Med en vägtrafikolycka avses en olycka som inträffat på ett område avsett för allmän 

trafik, vari deltagit minst ett fordon i rörelse och som medfört personskada. 

Fotgängare som omkommit eller skadats till följd av fallolyckor (singelolyckor) i 

vägtrafik definieras därför inte som trafikolycka. 

Som omkommen vid vägtrafikolycka räknas en person som avlidit inom 30 dagar till 

följd av olyckan. Självmord har tidigare definitionsmässig ingått i Sveriges officiella 

statistik över omkomna i vägtrafiken.  

Med allvarligt skadad i en vägtrafikolycka menas att en person i samband med en 

trafikolycka skadas så pass mycket att den får bestående men i form av medicinsk 

invaliditet på 1 procent eller mer. 
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2.1. Antal omkomna i vägtrafiken 

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. Det mål 

som gäller är därför målet om högst 220 omkomna år 2020. 

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.  

Indikator 
Utgångs-

läge 
2018 2019 

Mål 
2020 

Bedömd utveckling 
mot mål 

Antal omkomna i vägtrafiken (exklusive 
självmord)  
Hela regionen 

72 47 45 36 Inte i linje 

Antal omkomna i vägtrafiken (exklusive 
självmord)  
Södermanlands län 

12 11 8 - - 

Antal omkomna i vägtrafiken (exklusive 
självmord)  
Uppsala län 

14 12 15 - - 

Antal omkomna i vägtrafiken (exklusive 
självmord)  
Västmanlands län 

12 7 2 - - 

Antal omkomna i vägtrafiken (exklusive 
självmord)  
Örebro län 

14 12 7 - - 

Antal omkomna i vägtrafiken (exklusive 
självmord)  
Östergötlands län 

20 5 13 - - 

 

Fram till 2009 ingick självmord i den officiella statistiken för omkomna i vägtrafiken. Sedan 

år 2010 exkluderas självmord i transportsystemet från den officiella statistiken. Detta 

innebär att data från 2010 och framåt inte går att jämföra rakt av med äldre statistik. Under 

2010–2012 utvecklades metoden för att fastställa självmord, vilket har bidragit till att 

antalet bedömda självmord ökade under den perioden. Från 2012 är metoden fastlagd och 

den visar att självmord står för cirka 10 procent av antalet omkomna i vägtrafiken.  

Under 2019 inträffade sex dödsfall genom självmord i trafiken i regionen. Under 2018 var 

det åtta och 2017 var det sex dödsfall.  

Under 2019 omkom 45 personer (exklusive självmord) i vägtrafiken i regionen, vilket är en 

minskning jämfört med föregående år. När utfallet av antalet omkomna studeras på regional 

nivå uppstår, som tidigare nämnt, stora slumpmässiga variationer från år till år. 

Utvecklingen ska därför tolkas med försiktighet. 

Figur 2.1 visar antal omkomna och den nödvändiga utvecklingen för att regionen ska bidra 

till att nå etappmålet. Antalet omkomna ligger för närvarande inte i linje med den utveckling 

som krävs för att nå det. 
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Figur 2.1 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, polisrapporterad (officiell) statistik. 

 

Figur 2.2 visar utvecklingen av antal omkomna i förhållande till antal invånare fördelat på 

Trafikverkets sex regioner (glidande medelvärdesbildning). I ett nationellt perspektiv är 

antalet omkomna per invånare i Region Öst varken högst eller lägst. Ser man på antalet 

omkomna per 100 000 invånare i de olika länen inom region Öst varierar de mycket från år 

till år och det går inte att uttala sig om några genomgående skillnader. 

 

Figur 2.2 Antal omkomna i vägtrafiken per 100 000 invånare efter Trafikverkets regioner 2010–

2019 Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) statistik samt SCB. 

  

Majoriteten av de omkomna i regionen har färdats i bil. I dessa ingår även åkande i lastbil 

och buss, men den övervägande majoriteten är bilåkande. Hur de som omkommit under 

2019 fördelar sig på olika trafikantslag redovisas i figur 2.3.  
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Figur 2.3 Antal omkomna i vägtransportsystemet i Region Öst (2010–2019) fördelat på 

trafikantkategori. Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) statistik. 

 

2019 ökade antalet omkomna fotgängare medan antalet omkomna av andra 

trafikantkategorier minskade jämfört med 2018. Observera att statistiken för 

trafikantkategorierna varierar mycket mellan åren. 

När dödsolyckorna undersöks i förhållande till olyckstyp, se figur 2.4, framgår att den 

vanligaste olyckstypen bland dödsolyckor är singelolyckor med motorfordon och kollisioner 

i mötes-/omkörningsolyckor med motorfordon. 

 

Figur 2.4 Antal omkomna i vägtransportsystemet i Region Öst 2010–2019 fördelat på olyckstyp. 

Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) statistik. 

 

Den största förändringen jämfört med 2017 och 2018 är minskningen i antal singelolyckor 

med motorfordon. Dödsolyckor som sorterats in under övrigt handlar främst om 

singelolyckor med cyklister och fotgängare eller viltolyckor. 

Figur 2.5 visar hur antalet omkomna, uppdelat på trafikantkategori, fördelar sig över olika 

hastighetsgränser. En stor andel av bilisterna och motorcyklisterna omkommer på vägar 
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med 70–90 km/tim som hastighetsgräns. Fotgängare och cyklister omkommer vanligtvis på 

vägar med 40-60 km/tim eller lägre, vilket är rimligt då dessa oftast rör sig i tätortsmiljöer. 

 

Figur 2.5 Antal omkomna på samtliga vägnät i Region Öst 2015–2019 fördelat på 

hastighetsbegränsning och trafikantkategori. Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) 

statistik. 

 

I regionen har totalt 211 personer (exklusive självmord) omkommit under perioden 2015-

2019. De flesta av dessa, 72 procent, omkom på det statliga vägnätet, se figur 2.6. 55 procent 

omkom på det statliga regionala vägnätet och 17 procent på det statliga nationella vägnätet. 

Ca en femtedel, 21 procent, omkom på kommunalt vägnät. Mest fokus bör därmed läggas på 

det statliga regionala vägnätet.  

  

Figur 2.6 Antal omkomna i Region Öst 2015–2019 fördelat på väghållare. Källa: STRADA, 

polisrapporterad (officiell) statistik 
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2.2. Allvarligt skadade i vägtrafiken 

På nationell nivå är målet att antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska minska med 25 

procent, från cirka 5 400 skadade personer år 2007 till 4 100 år 2020. Nationellt bedöms 

utvecklingen ligga i linje för att nå målet till 2020.  

Som beskrivits i början av kapitlet går det prognosticerade antalet allvarligt skadade inte att 

bryta ned på regional nivå. I rapporten har vi istället valt att belysa antal personer som i 

Strada fått den sammanvägda skadegraden allvarligt skadade, vilket innebär skada som av 

sjukhusen fått skadegraden ISS 9 och högre eller som av Polisens bedömts som svårt 

skadade.  

Med hänsyn till de brister och mörkertal i rapporteringen från såväl polis som sjukvård, som 

beskrivits i avsnitt 1.3, innebär antalet sannolikt underskattningar. Bristerna varierar mellan 

åren vilket försvårar jämförelser mellan olika år och analyser av utvecklingen över tid 

behöver göras med mycket försiktighet. 

Figur 2.7 visar alla sjukhusrapporterade personer som skadats i vägtrafiken i regionen åren 

2017 till 2019 fördelade efter trafikantkategorier. Totalt är det cirka 670 personer under 

treårsperioden som rapporterats som allvarligt skadade i trafiken (Skadegrad ISS 9 eller 

högre). 

 
Figur 2.7  Skadade i Region Öst, genomsnitt av åren 2017 till 2019, fördelat på skadegrad (ISS) 

och trafikantkategori. Källa: Strada polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik. 

Okänd/osäker skadegrad liksom oskadade (ISS 0) har filtrerats bort. 

 

Statistiken visar att en stor del av fotgängarna och cyklisterna har fått måttliga eller all-

varliga skador (ISS ≥4), medan de som har färdats i bil, lastbil eller buss i större 

utsträckning har klarat sig oskadda eller med en lättare skada (ISS <4).  
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En tredjedel av de som skadats allvarligt är en fotgängare som fallit omkull i vägtrafikmiljö. 

En stor del av dessa olyckor sker under december till mars.  

Eftersom fallolyckor med fotgängare inte definieras som en trafikolycka ingår dessa inte i 

måluppföljningen och målvärdet fram till 2020 – men fallolyckorna är ändå en viktig 

olyckstyp då de står för en betydande andel av det totala antalet allvarligt skadade i trafiken 

och genom att de även sker i trafikmiljöer som Trafikverket arbetar med. Även cyklister 

utgör nästan en tredjedel av de som skadats allvarligt i en vägtrafikolycka. En stor andel av 

dessa är singelolyckor. Åtta av tio cyklister som skadats allvarligt har gjort det i en 

singelolycka och lite drygt var tionde i en kollision med ett motorfordon, enligt en studie 

som VTI genomfört (Niska och Eriksson, 2013). 

I figur 2.8 illustreras skillnaden i polisens och sjukvårdens rapportering av trafikrelaterade 

skador.  

 

Figur 2.8  Skadade i Region Öst, genomsnitt av åren 2017 till 2019, fördelat på trafikanttyp. 

Källa: Strada sjukvårds- och (eller enbart) polisrapporterad (officiell) statistik. 

Oskadade, okänd samt osäker skadegrad har filtrerats bort. 

 

Den sjukhusrapporterade statistiken visar att skador för fotgängare och cyklister 

underskattas om endast den polisrapporterade statistiken studeras. 

Figur 2.9 visar antalet omkomna och allvarligt skadade fördelat på olyckstyp. Singelolyckor 

med fotgängare, cyklister och mopedister (singel GCM) är tillsammans med singel 

motorfordon de klart dominerande olyckstyperna.  

Antalet omkomna och allvarligt skadade i kategorin Övrigt är också stor och i denna kategori 

ingår olyckstyperna fotgängare-cykel, cykel-cykel, cykel-moped, moped-fotgängare, moped-

moped, fotgängare-fotgängare, tåg/spårvagn, övrigt icke definierat, djur, häst/tamboskap, 

älg/rådjur/hjort/annat vilt, traktor/snöskoter/terränghjuling/motorredskap, parkerat, 

backning/vändning/U-sväng, i buss, permobil-cykel, elsparkcykel, bil-mopedbil. 
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Figur 2.9  Antal omkomna och allvarligt skadade i vägtransportsystemet i Region Öst (2010–
2019) fördelat på olyckstyp. Källa: Strada, polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad 
statistik. 

En betydande del av de allvarligt skadade i kategorin Övrigt är till följd av kollisioner mellan 

fotgängare och cyklister, cyklister i kollision med andra cyklister samt viltolyckor.  

Antal allvarligt skadade är något lägre 2019 jämfört med 2018 och det var framför allt 

olyckorna i kategorierna singelolyckor med gång- cykel och mopedister, singelolyckor med 

motorfordon samt avsvängande/korsande motorfordon som minskat. 2010 rapporterades 

det lägsta antalet allvarligt skadade, men detta beror troligtvis på att alla akutsjukhus då 

ännu inte börjat rapportera in olycksstatistik till Strada.    

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet måste sätta 

större fokus på att minska antalet allvarligt skadade fotgängare och cyklister samt att 

minska antalet allvarliga singelolyckor bland motorfordon.  
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3. Omvärldsfaktorer 

I den nationella rapporten presenteras och relateras olycksstatistiken till ett flertal om-

världsfaktorer, exempelvis trafikarbete, åldersfördelning, ekonomi, arbetslöshet och väder. 

En omvärldsfaktor kan sägas vara en faktor som påverkar trafiksäkerheten men som ligger 

utanför det som kan påverkas med trafiksäkerhetsarbete. En del omvärldsfaktorer kan ha 

inverkan på trafiksäkerheten, som exempelvis vädret. Andra faktorer, som befolkningens 

åldersstruktur och den ekonomiska konjunkturen, påverkar sammansättningen av olika 

färdmedel som i sin tur påverkar antalet omkomna och skadade i trafiken. 

3.1. Befolkningsutveckling 

Befolkningen ökar och i takt med det också efterfrågan på resor, vilket kan påverka utfallet 

av antal omkomna och skadade. I Sverige har befolkningen ökat med knappt 10 procent 

sedan 2010. Trafikverket Region Öst har haft näst störst befolkningsutveckling jämfört med 

övriga Trafikverksregioner där befolkningen ökat med 10 procent sedan 2010, se figur 3.1. 

Det är ungefär lika stor ökning som i Region Syd och Region Väst. Störst har ökningen varit i 

Region Stockholm och minst i Region Mitt och Region Nord 

 

Figur 3.1 Index för befolkningsutvecklingen uppdelat på Trafikverksregion 2010-2019. Källa: 

SCB. 

 

Även befolkningens ålderssammansättning påverkar utfallet. Beroende på ålder väljer 

personer olika färdsätt, reser olika mycket och olika åldersgrupper uppvisar olika stora risk-

beteenden. Även den fysiska förmågan att klara till exempel en påkörning varierar med 

åldern. Ju äldre vi blir desto skörare blir kroppen. I figur 3.2 visas ålderssammansättningens 

förändring i regionen mellan 2010 och 2019.  Förändringen mellan olika åldersgrupper sker 

mycket långsamt, men man kan se en förskjutning mot en mindre andel i åldersgruppen 18–

24 år. Denna grupp har minskat med 7 procent. För övriga åldersgrupper har en ökning 

skett och störst är ökningen i den äldsta åldersgruppen som ökat med 24 procent.  
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Figur 3.2 Befolkningsmängd i Region Öst efter åldersgrupper, 2010 och 2019. Källa: SCB. 

3.2. Trafikarbetets utveckling 

Nationellt följs trafikarbetet på väg baserat på information kring mätarinställningar från 

besiktningar. Eftersom denna information endast visar hur mycket olika fordonstyper åkt, 

och inte var, så kan den inte brytas ned regionalt. Regionalt används istället 

befolkningsutvecklingen som mått på det ökade resandet – de måtten följer varandra 

relativt väl. Exempelvis har det totala trafikarbetet i Sverige sedan 2010 ökat 9 procent att 

jämföra mot befolknings som ökat med knappt 10 procent.  

Totalt sett har trafikarbetet under 2019 minskat med 1 procent. Efter en kontinuerlig ökning 

under många år har personbilstrafiken stagnerat och 2019 visar till och med på minskning 

med 1,1 jämfört med 2018. De senaste åren har transporterna med lätta lastbilar ökat (≤3,5 

ton).  

Mer information om trafikarbetet finns att läsa i den nationella analysrapporten. 

3.3. Ekonomi och arbetslöshet 

Erfarenheter visar att det finns ett samband mellan antalet omkomna i trafiken och den 

ekonomiska utvecklingen. En nedgång i ekonomin följs ofta av en minskning av antalet 

omkomna. Till viss del kan sambandet bero på ett minskat resande under lågkonjunktur, 

men det är inte hela förklaringen. Det finns ett flertal hypoteser om sambandet mellan 

konjunktur och trafiksäkerhet, och de flesta handlar om förändringar i resmönster. Det 

finns förmodligen flera olika faktorer som kan påverka trafiksäkerheten i olika riktning, så 

det är mycket svårt att reda ut hur orsakssambanden ser ut. 

Ett mått på ekonomisk utveckling är att studera arbetslöshetens storlek. I figur 3.3 visas 

Arbetsförmedlingens statistik över andel personer som är öppet arbetslösa eller som deltar i 

något program med aktivitetsstöd. Under perioden 2010–2019 har arbetslösheten varierat. I 

efterdyningarna av finanskrisen år 2008 ökade antalet arbetslösa kraftigt men de senaste 

åren har antalet arbetslösa minskat något. 

Arbetslösheten är i stort sett oförändrad i regionen mellan 2018 och 2019, 6-9 procent i de 

olika länen, vilket är kring den nationella nivån på cirka 7 procent.  
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Figur  3.3 Andel öppet arbetslösa i program med aktivitetsstöd i procent av den registerbaserade 

arbetskraften, Region Öst och nationellt, 2010-2019. Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

3.4.  Väder 

Vädret kan ha stor effekt på trafiken under korta perioder och på begränsade platser, till 

exempel vid tillfälliga skyfall eller vid halka. Det är dock svårt att mäta vilken effekt tillfälliga 

och lokala väderförhållanden har i den samlade årliga statistiken. Vilken effekt 

vintersäsongens längd och väderförhållanden har går däremot att se.  

Vintrar med mycket nederbörd och med höga snödjup i vägarnas sidoområden brukar med-

föra minskade trafikmängder och framförallt lägre hastigheter. Vintrar med riklig nederbörd 

medför en stor mängd snö i vägarnas sidoområden, vilket leder till färre svåra singelolyckor. 

Av denna anledning är det inte sällan så att antalet allvarliga olyckor, framför allt allvarliga 

avkörningsolyckor, minskar under år med långa och snörika vintrar. Vädret kan också 

påverka exponeringen för olika trafikantkategorier, främst när det gäller cyklister och 

motorcyklister. Exempelvis minskar cyklingen vid nederbörd och kyla.  

2019 var varmare än normalt i hela Sverige, och på de flesta håll var det också mer 

nederbörd än normalt. Det var relativt snöfattigt i de södra delarna av landet där den största 

delen av trafikarbetet sker.  
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4. Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer 

Inom trafiksäkerhetsarbetet i Sverige finns idag 14 indikatorer utpekade som viktiga för att 

färre personer ska omkomma eller skadas allvarligt i vägtrafiken. För de indikatorer som 

mäts på nationell nivå, vilket är tio stycken, utvecklas endast två av dem i linje med bedömd 

nödvändig utveckling. 

Fyra av indikatorerna kan brytas ned på regional nivå: Hastighetsefterlevnad – statligt 

vägnät, Nykter trafik, Säkra statliga vägar samt Säkra gång-, cykel- och mopedpassager. 

Ytterligare två kan bedömas med hjälp av alternativ metodik: Bältesanvändning samt 

Hjälmanvändning cykel. 

I denna rapport fokuserar vi på dessa sex indikatorer och belyser endast kortfattat några av 

de övriga.  För mer information om alla indikatorer hänvisas till den nationella rapporten.  

Nedan preciseras indikatorerna och hur regionen ligger till med utvecklingen relativt de mål 

som är uppsatta fram till 2020. Som framgår av tabellen finns det två indikatorer som ännu 

inte mäts (markerade med grått i tabellen). 

Indikator Nationellt Region Öst 

Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät Inte i linje Inte i linje 

Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät Inte i linje 

Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Nykter trafik Inte i linje Inte i linje 

Bältesanvändning I linje Bedömd på annat sätt 

Hjälmanvändning cykel Inte i linje Bedömd på annat sätt 

Hjälmanvändning moped Inte i linje 

Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Säkra personbilar I linje 

Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Rätt användning av motorcykel Mäts inte Mäts inte 

Säkra statliga vägar Inte i linje I linje 

Säkra gång-, cykel- och mopedpassager Inte i linje Inte i linje 

Underhåll av gång- och cykelvägar i tätort Inte i linje 

Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje med 

ISO 39001 Mäts inte Mäts inte  
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4.1. Hastighetsefterlevnad på det statliga vägnätet 

Hastighetsefterlevnad bedöms vara en av de indikatorer som har störst potential att minska 

antalet omkomna i trafiken. Nationellt mål är att 80 procent av trafikarbetet ska ligga inom 

gällande hastighetsgräns år 2020. Förutom uppföljning av andel trafikarbete på det statliga 

vägnätet studeras även medelhastighet för motsvarande vägnät. Beräkningar visar att varje 

minskning med en 1 km/tim kan spara 15 människoliv per år. För medelhastighet är målet 

att, nationellt och regionalt, minska medelhastigheten under tidsperioden med 5 km/tim 

vilket skulle motsvara ungefär 75 sparade liv. 

Indikator  2004 2019 Mål 2020 Bedömd 
utveckling 
mot mål 

Andel av trafikarbete 
inom hastighetsgräns 

Nationellt 43% 47% 80% Inte i linje 

Region Öst 41,7% 46,5% 80% Inte i linje 

Genomsnittlig 
reshastighet 

Nationellt 82 km/tim 78,1 km/tim 77 km/tim Inte i linje 

Region Öst 84,6 km/tim 80,9 km/tim 77 km/tim Inte i linje 

 

Representativa mätningar av hastighetsnivåer är resurskrävande och genomförs inte varje 

år. Under 2016 genomförde Trafikverket den andra av tre mätningar (2012, 2016 och 2020) 

som planerats till 2020. Den senaste mätningen före 2012 års mätning genomfördes 2004. 

För åren mellan mätningarna görs istället skattningar utifrån tidigare mätningar och 

Trafikverkets enklare mätningar (hastighetsindex), som endast visar relativ förändring av 

hastigheter. Beräkningarna för 2019 utgår från den procentuella förändringen i 

hastighetsindexet, som sedan adderas på de uppmätta nivåerna från den senaste 

hastighetsundersökningen (2016).  

Mätningarna av hastigheterna i genomfördes i ett slumpmässigt urval av 1 500 mätplatser 

på de statliga vägarna i Sverige. Urvalet av vägsträckor är jämnt fördelade mellan olika 

vägkategorier (Europavägar, riksvägar, primära länsvägar och övriga länsvägar) och efter 

trafikarbete i Trafikverkets regioner. På de valda sträckorna har mätplatser valts så att minst 

en mätplats finns för varje skyltad hastighet som förekommer på sträckan. 

Analys och diskussion 

Figur 4.1 visar andel trafikarbete inom hastighetsgräns på statliga vägnätet. 2019 bedöms 

hastighetsefterlevnaden nationellt ligga på 47 procent och i region Öst på 46,5 procent. För 

regionen innebär det en ökning med ca 12 procent sedan 2004, men är långt ifrån målnivån 

på 80 procent. 
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Figur 4.1  Hastighetsefterlevnad i Öst och nationellt, 2004–2019 samt nödvändig utveckling till 
2020. 2013–2015 samt 2017–2019 är uppskattade utifrån mätning 2012 respektive 
2016. 

 

Resultatet ska tolkas med försiktighet då det är skattningar som har gjorts och det kan 

därför finnas felmarginaler. Oavsett felmarginaler är det dock tydligt att målsättningen för 

trafikarbete inom hastighetsgräns inte kommer att uppnås till 2020. 

Det finns stora skillnader i hastighetsefterlevnad beroende på fordonstyp. Tunga fordon 

med släp är den fordonsklass som har lägst andel trafikarbete inom gällande hastighets-

gräns. Lagstadgad maxhastighet för tunga lastbilar med släp är 80 km/tim. För dessa räknas 

därför allt över 80 km/tim som överträdelse. Även efterlevnaden bland motorcyklister är 

lägre än bland personbilsförare.  

 

Figur 4.2  Andelen trafikarbete inom tillåten hastighetsgräns för år 2012 respektive 2016 fördelat 

på fordonsslag i Region Öst. Källa: Trafikverket. Hastighetsundersökning 2016, 

Publikation 2016:154.  
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Hastighetsefterlevnaden i Region Öst skiljer också beroende på hastighetsgräns och är som 

lägst på vägar som är skyltade <60 km/tim, se figur 4.3. 

 

Figur 4.3 Andelen trafikarbete inom tillåten hastighetsgräns för 2016 fördelat på fordonsslag 

och hastighetsgräns i Region Öst. Källa: Trafikverket. Hastighetsundersökning 2016, 

Publikation 2016:154. 

 

Ett annat sätt att mäta den regionala förändringen av medelhastigheten är att studera 

hastighetsindex, se figur 4.4. Indexet är baserat på mätningar som görs på ett antal platser 

på det statliga vägnätet. Eftersom antalet mätplatser är begränsat i Region Öst är det inte 

möjligt att ta fram ett pålitligt och rättvisande regionalt index. Av denna anledning har ett 

gemensamt index tagits fram för Region Öst och Region Stockholm. 

 

Figur 4.4  Hastighetsindex för medelhastighet. Källa: Trafikverkets hastighetsindex 2003–2019. 

Hastighetsindexet baserar endast på data från maj till september för att undvika 

väderstörningar. 

 

Resultaten visar att medelhastigheten har minskat i alla regioner jämfört med indexåret 

2003. Efter 2011 har minskningen dock planat ut. Nationellt sett har den genomsnittliga 

reshastigheten minskat med endast 4 km/tim jämfört med 2004. I Region Öst är den 

genomsnittliga reshastigheten något högre men minskningen har varit ungefär lika stor som 

nationellt. I Region Öst bedöms den genomsnittliga reshastigheten 2019 ligga på 80,9 

km/tim, jämfört med 84,6 km/tim år 2004. 
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När det gäller dödsolyckor är singelolyckor med motorfordon tillsammans med 

möte/omkörning med motorfordon dominerande på vägar med hastigheter över 70 km/tim. 

För hastigheter under 70 km/tim är singelolyckor med motorfordon också vanligast 

förekommande men avsvängande/korsande motorfordon och olyckor mellan cykel/moped 

och motorfordon utgör också en relativt stor andel av dödsolyckorna. 

 

Figur 4.5  Antal omkomna på statligt vägnät i Region Öst 2015–2019 fördelat på olyckstyp och 

vägens hastighet. Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) statistik. 

 

Majoriteten av de som omkommer på det statliga vägnätet är bilister och en stor del av dessa 

omkommer på 70–90-vägar, se figur 4.6. 

 

Figur 4.6  Region Öst 2015–2019 uppdelat på hastighetsbegränsning och trafikantkategori. 

Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) statistik. 
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Utveckling 

Andel trafikarbete inom hastighetsgräns i Trafikverket Region Öst ökade mellan 

mätningarna 2004 och 2012. Därefter har utveckling i princip stagnerat och nivån ligger på 

46,5 procent. Såväl regionalt som nationellt ligger nivån lång från målet, och bedöms inte 

nås till 2020. Den genomsnittliga reshastigheten i Region Öst har endast minskat med 

knappt 4 km/tim sedan 2004, vilket inte är i tillräcklig takt för att nå målet år 2020. Det 

innebär en utveckling inte ligger i linje med målet 2020. Nationellt sett har reshastigheten 

också minskat med endast 4 km/tim och bedömningen är att målet på en minskning med 5 

km/tim till 2020 inte kommer att nås. 

Förare som medvetet färdas över gällande hastighetsgränser är en betydande del av 

problembilden i dödsolyckor. Det gäller särskilt bland motorcyklister.  

Sedan 2012 har nästan 140 nya trafiksäkerhetskameror etablerats i regionen och i figur 4.7 

visas var dessa nu finns. Det totala antalet kameror uppgick vid slutet av 2019 till cirka 330 

stycken. Det finns på vägar med relativt höga trafikflöden och där den uppmätta 

medelhastigheten är mer än 5 km över skyltad hastighet och där det inte finns planer inom 

en snar framtid att bygga om till mötesfri väg. På dessa vägsträckor ger kamerorna god 

effekt. Grovt uppskattat ger antalet kameror i regionen en trafiksäkerhetsnytta på ca 82 mil i 

regionen och räddar teoretiskt sett cirka 3 liv per år. Inom de närmsta åren planeras för en 

etablering av ytterligare 160 kameror i regionen. De flesta kameror i regionen är placerade 

på vägar med hastighetsgräns 70-90 km/tim. 
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Figur 4.7  Mätplatser inom regionen för AKT. Källa: Trafikverket 
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4.2. Hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet 

Hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet har följts upp nationellt sedan år 2012. I 

mätningen, som genomförs årligen, studeras 69 sträckor fördelat på 23 svenska kommuner. 

Mätningen kan i dagsläget inte generaliseras, men är tillräckligt omfattande för att kunna 

studera förändring i hastighetsefterlevnad (Vadeby, 2019). 

Målet är att andel trafikarbete inom hastighetsgräns på kommunalt vägnät är att minst 80 

procent. 2019 skedde 65 procent av trafikarbetet på det kommunala vägnätet inom 

hastighetsgräns. Bäst hastighetsefterlevnad konstateras på vägar med hastighetsgräns 60 

eller 70 km/tim, därefter försämras efterlevnaden vartefter hastighetsgränsen sänks. På 

gator med 40 km/tim är efterlevnaden endast 48 procent. De nationella mätningarna är inte 

möjliga att bryta ned på regional nivå. Utvecklingen på nationell nivå går inte i linje med 

nödvändig utveckling för att nå målet 2020. 

För det statliga och enskilda vägnätet är 70 km/tim den klart vanligast förekommande 

hastighetsgränsen. I Region Öst är 40 km/tim den vanligaste hastighetsgränsen på det 

kommunalt vägnät då den utgör knappt hälften av det kommunala vägnätets totala längd. 

Här skiljer sig regionen mot landet som helhet där 50 km/tim är den dominerande 

hastighetsgränsen på kommunalt vägnät.  

 
Figur 4.8  Väglängd i kilometer uppdelat på hastighetsgräns och väghållare år 2019 i Region 

Öst (endast enskilt vägnät med statligt driftbidrag med). Källa: Trafikverket. 

 

Mer än hälften av de som omkommer på kommunalt vägnät är fotgängare och cyklister, se 

figur 4.9. Majoriteten omkommer på vägar med hastighetsgräns över 40 km/tim. Forskning 

har visat att det är cirka 2 gånger högre risk för fotgängare att omkomma eller skadas 

allvarligt vid en påkörning i 50 km/tim jämfört med 40 km/tim.5 

                                                           
5 Trafikverket, Nya krockvåldskurvor för fotgängares risker vid påkörning av bil, 2012, PM, 
Ärendenummer: TRV 2012/69993 
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Figur 4.9 Omkomna på kommunalt vägnät i Region Öst 2015–2019 uppdelat på 

hastighetsbegränsning och trafikantkategori. Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) 

statistik. 

4.3. Nykter trafik 

Målet för trafiknykterheten är att 99,9 procent av trafikarbetet sker med nyktra förare år 

2020. Som underlag för indikatorn används en mätserie som bygger på polisens kontroller 

(Forsman 2011). Mätserien ska främst ses som ett mått på rattfylleriets utveckling och inte 

för att beskriva den faktiska nivån. Serien är framtagen så att den i möjligaste mån inte är 

beroende av polisens arbetssätt, men det går inte att utesluta viss inverkan. En nykter 

person definieras som en förare med blodalkoholhalt under 0,2 promille. Indikatorn baseras 

alltså endast på nykterhet med avseende på alkohol, inte narkotika. I dags finns tyvärr inget 

tillförlitligt underlag för att följa utvecklingen av narkotika i trafiken.  

Indikator  2007 2019 Mål 2020 Utveckling 

Andel av trafikarbete som sker 
med nyktra förare 

Nationellt 99,71% 99,75% 99,9% Inte i linje 

Region Öst 99,74% 99,74% 99,9% Inte i linje 

Analys och diskussion 

Vid utgångsläget 2004 var andelen trafikarbete med nyktra förare 99,7 procent vilket var 

ungefär detsamma som för landet som helhet. År 2019 var andelen densamma som 2007 

och regionen har fortfarande ungefär samma andel som landet som helhet. Övriga regioner 

ligger på 99,7–99,8 procent trafikarbete med nyktra förare, se figur 4.10. 
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Figur 4.10 Andel nykter trafik nationellt och i Trafikverkets regioner 2010-2019 samt nödvändig 

utveckling till 2020. Källa: Polisen och VTI. * 2016-2019 har vissa prov inte kunnat 

fördelas per Trafikverksregion. 

 

Genom resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor i Region Öst kan vi följa upp 

antalet alkoholpåverkade omkomna personbilförare. Antalet varierar mellan åren. Sett ur ett 

femårsperspektiv, 2015-2019, har 19 procent av alla omkomna personbilsförare varit 

alkoholpåverkade. 

 

Figur 4.11 Antal  omkomna alkoholpåverkade personbilsförare och andel i förhållande till totalt 

antal omkomna personbilförare i Region Öst 2010-2019. Hos ett mindre antal av de o 

personbilförarna förekom även andra droger i blodet. Källa: Trafikverkets djupstudier.  

 

Mellan 2011 och 2018 genomförde Polisen allt färre alkoholutandningsprov. 2019 ökade 

antalet utandningsprov något jämfört med 2018 men är på ungefär samma låga nivå som 

2016-2018.  Antal prov som varit positiva och lett till anmälda brott har ökat något.  
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Figur 4.12 Antal alkoholutandningsprov och antal positiva utandningsprov i Region Öst, 2010–

2019. Källa: Polisen. 

 

Figur 4.13 visar antalet omkomna i alkohol- och/eller drogrelaterade olyckor, vilket här 

innebär att minst en person i olyckan varit påverkad av alkohol, annan drog eller både och, 

men som nödvändigtvis inte är den eller de som omkommit. Alkoholpåverkade var tidigare 

dominerande, men på senare år har andra droger, ibland i kombination med alkohol, ökat. 

Den nationella statistiken visar att personbilsförare oftare omkommer i alkoholrelaterade 

olyckor medan motorcyklister oftast omkommer i drogrelaterade olyckor. 

 

Figur 4.13 Antal personer inom Region Öst som omkommit i alkohol- och drogrelaterade 

dödsolyckor 2010–2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.  
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Sett ur ett femårsperspektiv, 2015-2019, har 30 procent av alla omkomna i regionen 

omkommit i alkohol- och/eller drogrelaterade olyckor. Region Nord, Mitt och Öst har 

ungefär samma andel som Region Öst medan Region Syd och Stockholm har en något lägre 

andel, se figur 4.14. 

 

Figur 4.14 Andel personer som omkommit i alkohol- och drogrelaterade dödsolyckor uppdelade 

på Trafikverkets regioner, medelvärde 2015–2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.  

Utveckling 

Nationellt bedöms andelen av trafikarbetet som sker med nyktra förare inte öka i tillräcklig 

takt för att etappmålet ska uppnås. Detsamma gäller för Region Öst. Nationellt har antalet 

anmälda drograttfylleribrott ökat och sedan 2016 antalet anmälda drograttfylleribrott varit 

fler än antalet anmälda alkoholrattfylleribrott. I hur stor utsträckning ökningen av anmälda 

drograttfylleribrott beror på polisens arbetssätt eller av en faktisk ökning av drograttfylleri 

är okänt. 

I enlighet med den trafikstrategi som Polisen tog fram 2016 arbetar de kontinuerligt med att 

hitta effektivare sätt och metoder för att genomföra övervakning av rattfylleri. Det är viktigt 

att detta arbete fortsätter att implementeras inom Polisen. 
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4.4. Bältesanvändning 

Den nationella målsättningen är att 99 procent av alla förare och framsätespassagerare i 

personbil är bältade år 2020. För att följa utvecklingen används resultat från Trafikverkets 

observationsmätningar (tidigare VTI). Indikatorn baseras på relativt få observationer på ett 

fåtal platser är därför inte representativ för den generella bältesanvändningen i Sverige. 

Däremot kan den användas för att studera utvecklingen över tid. 

Indikator  2007 2019 Mål 2020 Utveckling 

Andel med bilbälte i framsätet i 
personbil 

Nationellt 96% 98,4% 99% I linje 

Region Öst - - 99% Bedömning 
med annan 
metod 

Analys och diskussion 

De nationella mätningarna är inte möjliga att bryta ned på regional nivå. Däremot genomför 

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) årligen mätningar i tätorter i 

landets alla kommuner. NTF:s mätningar visar en något lägre användning jämfört med 

Trafikverkets mätningar som mer speglar genomfartstrafik.  

Resultatet från NTF:s mätningar 2019 visar att bland förare och passagerare i framsätet var 

94,6  procent i regionen bältade. Enligt NTF:s mätningar har regionen en lägre andel med 

bilbälte jämfört med övriga regioner och landet som helhet. Högst andel bältade i framsätet 

har Region Stockholm med 97,9 procent. Lägst andel bältade i framsätet har Region Nord 

och Region Mitt med 93,1 procent respektive 93,9 procent. Regionerna Väst och Region Syd 

har en andel på 95,9 respektive 96,4 procent, se figur 4.14. 

 

Figur 4.15 Andel personer i framsätet med bilbälte i personbilar uppdelat efter Trafikverkets 

regioner 2015-2019 . Källa: NTF.  

 

En kompletterad bild av läget i regionen är att studera data från Trafikverkets djupstudier av 

dödsolyckor. Figur 4.16 visar antal omkomna förare och passagerare i personbilar som varit 

obältade och deras andel i förhållande till det totala antalet omkomna förare och 

passagerare i personbilar mellan år 2010 och 2019. 
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Figur 4.16 Antal omkomna (förare och passagerare) i personbil som varit obältade och deras 

andel i förhållande till totalt antal omkomna i personbil i Region Öst 2010-2019. Källa: 

Trafikverkets djupstudier.  

 

Resultatet visar att antalet omkomna i regionen som varit obältade varierar mycket mellan 

åren. Däremot har andelen dödade som varit obältade legat ganska konstant sedan 2012. 

Trots att användningen av bilbälte är hög är det förfarande många av de som omkommer i 

personbil obältade. Sett ur ett femårsperspektiv, 2015-2019, har 37 procent av alla i 

regionen som omkommit i personbilar varit obältade. Jämfört med övriga regioner ligger 

Region Öst högst här. Region Nord, Region Mitt och Region Väst har en lägst andel 

obältade, se figur 4.17. 

 

Figur 4.17 Andel omkomna i personbil som varit obältade uppdelade på Trafikverkets regioner, 

medelvärde 2015–2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.  

Utveckling 

På nationell nivå bedöms att indikatorn har en tillfredsställande utveckling mot målnivån 

för år 2020. NTF:s årliga mätningar tyder på att bältesanvändningen i regionen ökat en 

aning jämfört med 2015, men den är något lägre jämfört med landet i övrigt.  
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4.5. Hjälmanvändning 

Den nationella målsättningen är att minst 70 procent av cyklisterna och 99 procent av 

mopedisterna ska använda hjälm år 2020. För att följa utvecklingen används resultat från 

Trafikverkets observationsmätningar (tidigare VTI). Indikatorn är inte representativ för den 

generella hjälmanvändningen i Sverige. Däremot kan den användas för att studera 

utvecklingen över tid. I samband med cykelhjälmsmätningarna studeras även 

hjälmanvändningen bland mopedister. 

Indikator  2007 2019 Mål 2020 Utveckling 

Andel observerade cyklister 
med hjälm 

Nationellt 27% 47% 70% Inte i linje 

Region Öst - 36,9% 70% Bedömning 
med annan 
metod 

Andel observerade mopedister 
med hjälm 

Nationellt 96% 93% 99% Inte i linje 

Region Öst - - 99% Bedömning 
med annan 
metod 

Analys och diskussion 

Mätmetoden som Trafikverket använder går inte att bryta ned till regional nivå, men precis 

som för bältesanvändningen har vi istället nytta av de mätningar som NTF årligen 

genomför. Resultatet från NTF:s mätningar 2019 visar att 36,9 procent av cyklisterna i 

Region Öst använde cykelhjälm. Regionen har en betydligt lägre andel jämfört med övriga 

regioner och landet som helhet, se figur 4.18. För landet som helhet är andelen med 

cykelhjälm 47 procent år 2019. För mopedister ligger hjälmanvändningen i landet på 94 

procent. På regional nivå saknas annan statistik för att kunna göra bedömningar för 

mopedisterna.  

 

Figur 4.18 Andel cyklister med hjälm uppdelat efter Trafikverkets regioner 2015-2019. Källa: 

NTF.  
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Utveckling 

Den nationella indikatorn visar på en signifikant ökning med 4 procentenheter jämfört med 

2018. Nivån ligger dock 18 procentenheter under nödvändig utveckling och därmed är 

bedömningen att målnivån för 2020 inte kommer att nås. NTF:s mätningar tyder på att 

cykelhjälmsanvändningen i regionen ökat sedan 2012 men att den är betydligt lägre jämfört 

med landet i övrigt. 

När det gäller användningen av mopedhjälm är bedömningen nationellt att utvecklingen 

inte går i rätt takt för att nå målnivån 2020 som ligger på 99 procents hjälmanvändning. 

4.6. Säkra statliga vägar 

Den nationella målsättningen för år 2020 är 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 eller 

genom att bygga mitträcken. Övriga åtgärder som kan förbättra trafiksäkerhetsstandarden 

på det statliga vägnätet är främst sidoområdesåtgärder (till exempel sidoräcken), 

mitträffling, korsningsåtgärder och åtgärder för säkrare cykling. 

Indikator  2010 2019 Mål 2020 Utveckling 

Andel trafikarbete på vägar 
med över 80 km/tim som är 
fysisk mötesseparerade 

Nationellt 50% 80% 90% Inte i linje 

Region Öst 73% 91% 90% I linje 

Analys och diskussion 

I Figur 4.19 visas mötesfri väg på det statliga vägnätet inom regionen. Notera att bilden är 

från år 2020 så väg 34 mellan Ervasteby och Borensberg i Östergötland, som åtgärdades 

först i oktober år 2020 finns också med här. 
  



40 (62) 

 
Figur 4.19 Mötesfri väg på det statliga vägnätet år 2020. Källa: Trafikverket. 

 

Av det totala trafikarbetet på vägar i regionen med hastighetsgräns över 80 km/tim skedde 

91 procent på vägar med fysisk mötesseparering under år 2019. Samtidigt finns ett antal mil 

regional länsväg och nationell väg som de kommande 5 åren planeras byggas om:  

 Väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra. 

 Väg 56 mellan Katrineholm, Bie och Alberga. 

 Väg 56 Sala-Heby 

 Väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro.  

 Väg 55 mellan Enköping och Listlena. 
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 Väg 55 Örsundsbro-Kvarnbolund 

 Väg 34 mellan Ervasteby och Borensberg. 

 Väg 35 mellan Åtvidaberg och Linköping. 

 Väg 55 Dunker-Björndammen 

 

Det finns stora regionala skillnader vad gäller indikatorn. Region Öst ligger näst högst på 91 

procent efter Region Stockholm på 96 procent avseende andelen trafikarbete på vägar med 

hastighetsgräns över 80 km/tim som är mötesseparerad. Regionerna Nord och Mitt har 

lägst andelar på 43 procent respektive 57 procent. 

 

Figur 4.20 Andel trafikarbete på statliga vägar med hastighetsbegränsning över 80 km/tim efter 

Trafikverkets regioner 2010-2019 och nödvändig utveckling till 2020. Källa: 

Trafikverket.  

 

För att få fram bättre planerings- och prioriteringsunderlag arbetar Region Öst fortlöpande 

med att ta fram underlag/utredningar med inriktning på trafiksäkerhet. Några exempel på 

underlag som tagits fram är underlag för att förbättra säkerheten i korsningar på mötesfri 

väg, underlag för att förbättra säkerheten i sidoområdet på det regionala vägnätet samt 

förbättra kvaliteten på statliga GCM-passager. Det är underlag från 

trafiksäkerhetsklassificering som använts som underlag.  Det pågår bland annat ett arbete 

regionalt med att identifiera inom vilka ytterligare områden där underlag behöver tas fram. 

Några områden är identifierade, vägar med vägmärke olycksdrabbad väg, 

katastroföverfarter, jämföra predikterad olycksrisk med faktisk på det nationella vägnätet. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet 

infördes i Sverige genom vägsäkerhetslagen (2010:1362), vägsäkerhetsförordningen 

(2010:1367) och tillämpningsföreskrifter utgivna av Transportstyrelsen (TSFS 2010:183). I 

Sverige innefattar lagen endast det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) vilket i princip 

motsvarar Sveriges Europavägar. Lagen innebär att väghållaren ska göra en kartläggning av 

vägars säkerhetsstandard. I kartläggningen ska vägnätet delas in i olika klasser beroende på 

sträckans säkerhetsstandard. Trafikverket har tagit fram metod för att enligt lagen 

identifiera, beskriva och dokumentera kriterier för att bedöma aktuell säkerhetsstandard. 
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Kriterierna baseras på säkerhetskrav samt på statistiska analyser av tätheten samt 

frekvensen av olyckor med allvarlig skada på aktuell sträcka.  

Trafikverket har genomfört säkerhetsklassning6 av alla vägar som har vägnummer 100 eller 

lägre samt alla vägar över nummer 100 med en genomsnittlig trafik över 4 000 fordon per 

dygn. Utgångspunkten för säkerhetsklassningen är att biltrafikanterna färdas i ett säkert 

fordon, håller hastighetsbegränsningen, är bältade och nyktra. Fyra olika klasser har 

använts för att bedöma vägens säkerhetsstandard: mycket god, god, mindre god och låg. 

Klassningen utgår från kriterier för olika vägtyper och gällande hastighetsgränser. 

Klassningen gäller inte gång- och cykelvägar.  

I Region Öst har en stor del av de säkerhetsklassade nationella vägarna god eller mycket god 

trafiksäkerhetsklass men flera regionala vägar i Region Öst har låg säkerhetsklass se figur 

4.21. 

  

                                                           
6 Trafikverket, Motivbilaga Säkerhetsklassificering av vägnät, publikationsnummer 2017:103 
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Figur 4.21  Säkerhetsklassning av vägar i Region Öst. Källa: NVDB (Nationell vägdatabas), 2020 
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Utveckling 

I Region Öst är 91 procent av de statliga vägarna med hastighetsgräns över 80 km/tim 

mötesfria, vilket är något över målnivån för 2020. Region Öst bygger kontinuerligt om vägar 

till mötesfria vägar och under perioden 2005-2019 öppnades 30 mötesfria vägsträckor. 

Under 2019 beslutade Trafikverket om nya hastighetsgränser för att öka trafiksäkerheten. 

För Region Östs del innebar det sänkningar från 90 km/tim till 80 km/tim på totalt 356 km 

väg inom regionen. Endast på en mycket kort sträcka (0,26 km) beslutades om en ökning av 

hastighetsgränsen och då från 90 km/tim till 100 km/tim. 

De parametrar som är viktigast för att bedöma säkerhetsnivån på en vägsträcka är 

mittseparation, vägens sidoområde och hastighetsgräns. För att förbättra säkerheten och 

klassningsnivå så krävs det i de flesta fall mittseparering i någon form (räffling, räcke ) och 

bra säkehetszon (räcke, ta bort krockobjekt) i förhållande till skyltad hastighetsgräns samt 

ATK. Trafiksäkerhetsklassningen görs i acceptabel (gul) och låg (röd) nivå. 

Nedan listas några av de större åtgärder som nyligen genomförts eller som planeras inom 

regionen de närmaste åren: 

2019 

 Väg 51 mellan Svennevad och Kvarntorpskorset. Projektet omfattar 13,4 km 

mötesseparerad väg i ny sträckning. 

 Sidoområdesåtgärder på totalt 13 km. 

 Hastighetssäkring och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid två stycken GCM-

passager i Trosa kommun samt en GCM-passage i Mjölby kommun. 

 Korsning Hammarbykorset, Eskilstuna kommun. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 Öppning av mötesfria sträckor längs väg 51 mellan Svennedvad och Kvarntorp samt 

väg 50 mellan Askersund och Åsbro. 

 

2020-2023 

 Anpassning av hastigheter utifrån miljö och trafiksäkerhet. Under 2020 sänks 

hastigheterna från 90 km/tim till 80 km/tim på totalt 350 km vägsträcka. 

 Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet längs delar av det regionala vägnätet. 

 Utbyggnad av mötesfria vägar. 

 Ombyggnad av GCM-passager med låg säkerhetsklass. 

 Korsningsombyggnader som syftar till ökad trafiksäkerhet och kapacitet. 

 

Nedan listas fem typer av åtgärder som Region Öst sytematiskt arbetar med:  

 Gång och cykelåtgärder (gc-vägar, hastighetssäkrade passager) 

 Mittseparering (mötesfria vägar, räffling) 

 Korsningsåtgärder (säkra trafikplatser, cirkulationsplatser) 

 Sidområdesåtgärder (städa sidoområden från krockobjekt, räcken) 

 Hastighetssäkringar (ATK, Hastighetsöversyn) 
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4.7. Säkra gång-, cykel- och mopedpassager 

Indikatorn har funnits sedan 2013. Då fanns ingen målnivå. I samband med översynen av 

etappmålen 2016 sattes målnivån till 35 procent andel säkra gång-, cykel- och moped-

passager (GCM-passager) på huvudvägnätet för bil. En GCM-passage definieras som säker 

om den är planskild eller om 85 procent av bilisterna passerar maximalt i 30 km/tim. Det 

senare åstadkoms mest effektivt genom att ha någon form av fysiskt farthinder i anslutning 

till passagen. Med huvudnät avses i indikatorn för det statliga vägnätet gator och vägar inom 

funktionell klass 0–5.7 

Indikator  2013 2019 Mål 2020 Utveckling 

Andel med säkra GCM-
passager på huvudnät för bil 

Nationellt 19% 28% 35% Inte i linje 

Region Öst - 26% 35% Inte i linje 

 

Inventeringar har gjorts i fält för att identifiera vilka typer av GCM-passager och farthinder 

som finns samt var de förekommer. Utifrån uppställda kriterier klassas sedan passagerna 

med hjälp av kartapplikationen Säkerhetsklassade GCM-passager för ArcGIS, som finns på 

Trafikverkets hemsida. I dagsläget finns data från cirka 190 kommuner. Vissa kommuner 

har valt att även inventera passager på statliga vägar. Under 2016 och 2017 genomfördes en 

systematisk inventering på det statliga vägnätet vad gäller Europavägar, riksvägar och 

primära länsvägar (100-499). 

Analys och diskussion 

Jämförelser mellan år ska tolkas med stor försiktighet, då antalet kommuner som ingår i 

mätningen har ökat de senaste åren. För år 2019 är 20 procent av GCM-passagerna på det 

kommunala vägnätet klassade med god kvalitet. På det statliga vägnätet var motsvarande 

andel totalt nästan 48 procent. Det skiljer stor mellan statliga nationella vägar, där andelen 

med god kvalitet är knappt 80 procent, och statliga regionala vägar där motsvarande andel 

är drygt 30 procent. En GCM-passage som klassas som god innebär att den definieras som 

säker. 

                                                           
7 Funktionell vägklass beskriver hur viktig en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter och klasserna är 

0-9. Klass 0 är de viktigaste vägarna (Europavägar) och klass 9 de minst viktiga. 
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Figur 4.22.  Andel GCM-passager med god, mindre god och låg kvalitet i Region Öst. Källa: 

Trafikverket. *) Statliga vägar omfattar endast Europavägar, riksvägar och vissa 

länsvägar. 

 

Regionen ligger 2019 tillsammans med Region Syd på en lägre andel, 26 procent, säkra 

passager än landet som helhet. Region Nord och Region Väst har högst andelar på, 35 

respektive 30 procent.. Det är långt ifrån alla passager som finns rapporterade och resultatet 

ska därför tolkas med försiktighet. För att kunna följa indikatorn på ett tillförlitligt sätt 

behöver alla kommuner rapportera in samtliga GCM-passager och farthinder i NVDB 

(Nationell vägdatabas). 

 

Figur 4.23 Andel GCM-passager med god, mindre god och låg kvalitet uppdelade efter 

Trafikverkets regioner. Källa: Trafikverket.  
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Utveckling 

Målnivån på 35 procent kan tyckas låg, men innebär en betydande utmaning till 2020. 

Nationellt är bedömningen att utvecklingen inte sker i tillräcklig takt för att målet ska 

nås. För att nå målnivån krävs att 1 500 GCM-passager byggs om under 2020. Region 

Öst samt övriga Trafikverksregioner har som mål att åtgärda ett antal GCM-passager 

per år fram till 2023. 

För att förbättra säkerheten för fotgängare, cyklister och mopedister, och då främst i 

tätorter, måste särskilt kommunala väghållare, men även Trafikverket, anta utmaningen att 

hastighetssäkra betydligt fler passager eller bygga planskilda korsningar. Ytterligare 

åtgärder som behövs är att arbeta med hastighetsanpassning och generellt lägre 

hastighetsnivåer i tätorter. 

4.8.  Drift och underhåll av gång- och cykelvägar i tätort 

Högt ställda krav för insatstider och standard för både vinterväghållningen och 

barmarksunderhållet är bland av de viktigaste faktorerna för cyklister trafiksäkerhet. Stor 

förbättringspotential finns även vad gäller grus- och lövsopning. Målnivån till 2020 är att 

minst 70 procent av alla kommuner med minst 40 000 invånare har en god kvalitet på 

underhållet av prioriterade cykelvägar. 

Indikator  2013 2019 Mål 2020 Utveckling 

Andel av kommuner med god 
kvalitet på drift och underhåll 
av cykelvägar 

Nationellt 18% 19% 70% Inte i linje 

Region Öst - - - Kan inte 
mätas 

 

Indikatorn för drift och underhåll av cykelvägar tillkom vid översynen 2012 och används för 

att fånga upp det stora antal cyklister som skadas allvarligt i singelolyckor. Indikatorn mäts 

på andel kommuner med minst 40 000 invånare som utför drift och underhåll med god 

kvalitet på de gång- och cykelvägar som ges högst prioritet inom kommunens centralort eller 

huvudort. Med god kvalitet menas kvalitet i termer av standardkrav för vinterväghållning, 

barmarksunderhåll, grus- och lövsopning samt god kvalitetssäkring av de standardkrav som 

ställs. 

Indikatorn mäts genom en enkät vartannat år. Mellan 2013 och 2017 visade indikatorn på 

en tydlig förbättring. Resultaten från enkäten 2019  på en betydande försämring där andel 

med god kvalitet är tillbaka på samma nivå som 2013. Sammantaget är bedömningen att 

målnivån för 2020 inte kommer att nås. Mer information finns i den nationella rapporten. 
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5. Utveckling av omkomna och allvarligt skadade i 
de olika länen 

I detta avsnitt redovisas djupare analyser för under åren 2015 till 2019 för omkomna och 

allvarligt skadade separat för de fem län som ingår i Region Öst. Data för antal döda baseras 

på officiell (polisrapporterad) statistik från Strada. Data för antalet allvarligt skadade 

baseras på personer som i Strada fått den sammanvägda skadegraden allvarligt skadade, 

vilket innebär skada som av sjukhusen fått skadegraden ISS 9 och högre eller som av 

Polisens bedömts som svårt skadade.  

Notera att med hänsyn till de brister och mörkertal i rapporteringen från såväl polis som 

sjukvård, som beskrivits i avsnitt 1.3, så är redovisat antal allvarligt skadade 

underskattningar. Det betyder att det inte går att dra några långtgående slutsatser vad 

jämförelser mellan olika år och utvecklingen över tid. Fokus ligger därför på analyser av vad 

som framgår eller dominerar sett till hela femårsperioden. 

Totalt antal omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken 

Antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken är betydligt lägre i Södermanlands län 

och Uppsala län jämfört med de övriga länen, se figur 5.1. Notera att denna och den följande 

figuren ska tolkas med försiktigthet då sjukhusrapporteringen om allvarligt skadade kan 

variera för respektive län. 

 

Figur 5.1  Antal omkomna och allvarligt skadade per län och år. Källa: Strada, polis (officiell)- 

och sjukvårdsrapporterad statistik. 

 

Figur 5.2 visar antal omkomna och allvarligt skadade i de olika länen per 100 000 invånare 

under femårsperioden 2015-2019. Antalet omkomna och allvarligt skadade per 100 000 

invånare är högst i Västmanland.  
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Figur 5.2.  Antal omkomna och allvarligt skadade per län per 100 000 invånare. Källa: Strada, 
polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik samt SCB. 

Figur 5.3 visar antal omkomna per i de olika länen per 100 000 invånare under 

femårsperioden 2015-2019. När enbart de omkomna studeras blir skillnaderna mellan åren 

väldigt stor. Sammantaget har dock Södermanland och Örebro län haft flest omkomna per 

100 000 invånare under den studerade femårsperioden. 

 

Figur 5.3.  Antal omkomna per län och år samt per 100 000 invånare. Källa: Strada, polis 

(officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik samt SCB. 

Figur 5.4 visar antal omkomna och allvarligt skadade per län för olika trafikantgrupper. 

Bilister är ett samlingsbegrepp och innefattar personbilar, lastbilar samt bussar. I begreppet 

ingår både förare och passagerare. Som framgår är fotgängare och cyklister särskilt utsatta 

grupper i Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.  
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Figur  5.4  Antal omkomna och allvarligt skadade per län och trafikantkategori 2015-2019. Källa: 

Strada, polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik. 

 

Figur 5.5 visar antal omkomna och allvarligt skadade per län i olika olyckstyper. I 

Västmanlands län omkommer och skadas allvarligt flest i singelolyckorna med fotgängare, 

cyklister och mopedister. Flest omkomna och allvarligt skadade i singelolyckor med 

motorfordon sker i Östergötlands län.  

 
Figur 5.5 Antal omkomna och allvarligt skadade per län och olyckstyp. 2015-2019. Källa: 

Strada, polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik. 
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6. Omkomna och allvarligt skadade på statlig 
järnväg 

Varje år omkommer mellan 85 och 100 personer på svensk järnväg. Cirka 80 procent av 

olyckorna är självmord. Övriga olyckor rör personer som av någon anledning befunnit sig på 

spåret, plankorsningsolyckor samt elolyckor vid högspänningsanläggningar. 

Nationellt har Trafikverket under perioden 2015-2020 satsat en miljard kronor på åtgärder 

som ska förhindra att obehöriga tar sig in i spårområdet. Det handlar bland annat om att 

sätta upp två meter höga stängsel som är svåra att klippa sönder, och komplettera med 

kameror på utsatta sträckor. Åtgärderna syftar till att göra det svårare för obehöriga 

personer att ta sig in i det livsfarliga spårområdet - och om de gör det ska de kunna 

upptäckas. Ytterligare åtgärder som genomförts rör bland annat plankorsningar, skydd vid 

plattformsändarna och tydligare skyltning.  

Enligt regeringens hänsynsmål ska transportsystemets utformning, funktion och 

användning anpassas så att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt och antalet ska 

minska fortlöpande. 2012 beslutade Trafikverket om målet att halvera antalet omkomna i 

personolyckor på det statliga järnvägsnätet från 110 år 2010 till högst 55 år 2020. Det 

innebär att antalet omkomna behöver minska med i genomsnitt åtta personer per år under 

perioden 2016–2020. För Region Öst innebär målet att antalet omkomna ska minska från 

23 år 2010 till 11 år 2020. Under 2019 visar resultatet ett utfall på 25 omkomna i Region Öst 

och 100 omkomna nationellt. 

Indikator  2010 2019 Mål 2020 Utveckling 

Antal omkomna på statliga 
järnvägsnätet (inklusive 
självmord) 

Nationellt 110 100 55 Inte i linje 

Region Öst 23 25 11 Inte i linje 

 

Till skillnad från väg ingår självmord i statistiken. Som omkommen inom järnväg (eller 

annan bantrafik) räknas enligt Transportstyrelsen en person som avlidit inom 30 dagar till 

följd av olycka i järnväg, spårväg och tunnelbana. Som allvarligt skadad räknas en person 

som till följd av olycka har blivit inlagd på sjukhus i 24 timmar eller mer.  

  

En personolycka definieras som en olycka där en person avlider (inklusive 

självmord) eller skadas. Med personpåkörning menas olyckor som uppstår innanför 

spårområdet, som oftast orsakas av obehöriga men även exempelvis hopp från 

broar.  

Ofta delas personolyckor upp i personpåkörningar, plankorsningsolyckor och övrigt 

(exempelvis el, urspårning). Som plankorsningsolycka räknas påkörning av 

vägtrafikanter, det vill säga påkörda fordon och personpåkörningar (fotgängare och 

cyklister). Fotgängare och cyklister tillkom 2010, vilket påverkar utfallet.  
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Analys och diskussion  

Figur 6.1 visar antal omkomna på det statliga järnvägsnätet i Region Öst och den 

nödvändiga utvecklingen för att regionen ska bidra till att målet nås. Antalet ligger för 

närvarande inte linje med utvecklingen som krävs. 

 

Figur 6.1 Antal omkomna i olyckor (personolyckor, plankorsningsolyckor, arbetsolyckor och 

påkörningsolyckor) och suicid på det statliga järnvägsnätet i Region Öst 2010–2019 

samt nödvändig utveckling till 2020. Källa: Trafikverket. 

 

Under perioden 2010-2019 har totalt 215 personer dödats i olyckor på statlig järnväg. 

Majoriteten av dessa, 179 dödsfall, är självmord. Utöver de omkomna har ytterligare 27 

personer blivit allvarligt skadade under perioden. Nio av dessa var försök till suicid.  

Även om utfallet 2019 var något högre än tidigare år i Region Öst, så är det viktigt att 

framför allt fokusera på den långsiktiga trenden. Den långsiktiga utvecklingen på nationell 

nivå visar en minskning av omkomna – för Region Öst är det svårt att utläsa någon trend, 

men de två senaste åren har antalet omkomna i olyckor varit lägre än tidigare år. Dock har 

det skett en ökning av självmord de senaste två åren. 

Figur 6.2 visar fördelningen mellan olika typer av olyckor med dödlig utgång. Självmord 

förekommer främst i personolyckor, men finns även i plankorsningsolyckor och 

påkörningsolyckor.  
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Figur 6.2  Fördelning mellan olika typer av dödsolyckor 2015-2019 på det statliga järnvägsnätet i 
Region Öst. Källa: Trafikverket  

Figur 6.3 visar antal omkomna och allvarligt skadade i personolyckor fördelat efter kön 

under perioden 2015-2019. Nästan dubbelt så många män har dödats eller skadats allvarligt, 

62 procent, jämfört med kvinnor, 34 procent.  

 

Figur 6.3 Omkomna och allvarligt skadade i personolyckor 2015-2019 på det statliga 

järnvägsnätet i Region Öst fördelat på kön. Källa: Trafikverket. 

 

Figur 6.4 visar antal omkomna och allvarligt skadade i plankorsningsolyckor fördelade på 

trafikantkategori. Majoriteten av omkomna och allvarligt skadade utgörs av gående. 
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Figur 6.4 Omkomna och allvarligt skadade i plankorsningsolyckor 2015-2019 på det statliga 
järnvägsnätet i Region Öst fördelat på kön. Källa: Trafikverket. 

Access till spåren 

Merparten av de omkomna och allvarligt skadade är personer som obehörigt vistas på 

spåren. Majoriteten, 70 procent, av de omkomna och skadade bedöms ha tagit sig ut genom 

direkt tillgång till spåren, exempelvis på sträckor där det inte finns stängsel eller genom 

glipor eller uppklippta stängsel eller klättring över barriärer. 21 procent bedöms ha tagit sig 

ut via plattformarna på stationerna och endast en mindre del, 8 procent, har skett på eller 

intill plankorsningar.  

 

Figur 6.5 Omkomna och allvarligt skadade i personpåkörningar på det statliga järnvägsnätet i 

Region Öst fördelat efter hur de bedöms ha tagit sig ut i spårområdet. Källa: 

Trafikverket. 

 

I Figur 6.6 visas var olyckorna på järnvägsnätet skett i regionen under 2013-2019 samt hur 

många som dödats/skadats allvarligt i dem. Av figuren framgår tydligt vilka sträckor som är 

mest olycksdrabbade. 
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Figur 6.6 Var olyckorna på järnvägsnätet skett i regionen under 2013-2019. Källa: Trafikverket. 

 

Trafikverkets strategi för att nå etappmålet för omkomna och skadade på statlig järnväg har 

varit att åtgärda de värst utsatta platserna och sträckorna först. I Region Öst är många av 

dessa sträckor kopplade till större tätorter. De mest drabbade sträckorna vad gäller 

personpåkörningar längs det statliga järnvägsnätet i regionen visas i figur 6.7. Med mest 

drabbade innebär här sträckor och platser med fler än tre omkomna eller allvarligt skadade 

under den senaste tioårsperioden. Platserna med tre eller färre omkomna eller allvarligt 

skadade är många, men redovisas alltså inte här.  
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Ett förtydligande är att när det gäller benämningen av sträckorna är det namnet 

Trafikverket använder är för en så kallad driftplats. Driftplatsen, exempelvis Uppsala, 

omfattar oftast en längre sträcka än själva stationen och plattformen. En sträcka mellan två 

driftplatser, exempelvis Uppsala-Samman omfattar inte driftplatserna Uppsala eller 

Samman, utan endast sträckan mellan dessa. Det finns därför ingen risk för dubbelräkning 

av antal omkomna och allvarligt skadade personer. 

 

Figur 6.7 Antal omkomna och allvarligt skadade i personpåkörningar på de mest drabbade 

sträckorna på det statliga järnvägsnätet i Region Öst 2010–2019. Endast sträckor 

med fler är tre omkomna eller allvarligt skadade under perioden visas. Källa: 

Trafikverket. 

 

De viktigaste åtgärderna för att försvåra och förhindra obehöriga i spår är att skalskyddet 

håller hög standard samt att upptäcka och reagera om obehöriga tar sig ut i spårområdet.  

För att få fram bättre planerings- och prioriteringsunderlag kommer Region Öst under 2020 

att föreslå start av utredning med inriktning trafiksäkerhet. Ett exempel är att genomföra 

stråkanalyser gällande regionens plankorsningar, utöver de som identifierats i 

regeringsuppdraget. 

Stängsling i Region Öst 

Trafikverket arbetar med att göra järnvägen säkrare runt om i landet. I dag finns det 

sträckor som är oskyddade, och olyckorna händer när obehöriga rör sig på eller korsar 

spåren. Det finns en stor fara i att korsa eller gena över järnvägen som kan leda till 

förödande olyckor. Trafikverket på nationell nivå och Region Öst arbetar för att minska 

antalet olyckor på järnvägen som sker och stängsling är en betydande del i det. Inom Region 

Öst finns cirka 340 mil järnväg. 

Samtliga olyckor som har skett under de senaste 10 åren har analyserats, och de mest 

olycksdrabbade sträckorna har identifierats. Från 2015 har Region Öst satsat intensivt på att 

stärka skyddet genom att sätta upp nya stängsel och grindar. Vid utgången av 2018 har drygt 

76 kilometer av järnvägsnätet i regionen åtgärdats, varav cirka 23 kilometer under 2018. Det 

handlar både om helt nya sträckor som fått stängsel och att gamla eller låga stängsel har 

bytts ut till kraftigare och högre. De närmaste åren kommer ytterligare några sträckor att 
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åtgärdas. Under perioden 2021-2023 planerar Region Öst att stängsla totalt 7800 meter vid 

nio stycken platser. 

Det går inte att säga hur dödssiffrorna sett ut om de åtgärder som genomförts inte gjorts, 

men vi är övertygade om att arbetet med stängsling gör nytta. Generellt gäller att 

påkörningar inte inträffar där man stängslar med panelstängsel. Dock tar stängslet slut 

någonstans och där noteras då händelser. Det finns alltså en oro att olyckor kan ”flytta på 

sig” i takt med att man åtgärdar olyckstäta sträckor. 

Åtgärder för säkra plankorsningar i Region Öst 

Inom Region Öst finns knappt 900 plankorsningar med järnvägen i drift. 546 av dessa är 

utrustade med skydd av något slag och av dessa motsvaras ca 41 procent av helbom och 25 

procent av halvbom. Resterande skydd utgörs av kryssmärke samt ljud- och/eller ljussignal. 

Trafikverket arbetar löpande med att bygga bort och förbättra säkerheten vid 

plankorsningar framförallt när kapaciteten förbättras på järnvägen. I och med 

regeringsuppdraget (N2019/00388/TIF) från och med 2019 och framåt kommer fokus att 

ligga på mer riktade säkerhetshöjande insatser. En åtgärd för att minska risken för 

personpåkörning vid plankorsningar kan exempelvis vara att minska det totala antalet 

plankorsningar inom samma geografiska område. En annan både effektiv och kostsam 

åtgärd är att bygga planskildheter. Övriga plankorsningar kan främst säkras med att 

siktkrav uppfylls eller att man slopar korsningar alternativt förbättrar med halv-eller 

helbom. 

En bomåtgärd genomfördes under 2019. Mellan 2015-2019 har åtgärder genomförts för att 

bygga bort totalt 26 plankorsningar inom Region Öst, ytterligare 6 plankorsningar ligger i 

plan för att byggas bort fram till 2025. Mellan 2020-2025 planeras nationellt ytterligare en 

stor satsning på att genomföra åtgärder på totalt cirka 70 plankorsningar, varav 24 i Region 

Öst.   

Utveckling 

Då antalet omkomna på järnvägen är relativt få kan variationerna i utfall från år till år bli 

stora. Nationellt har det skett en liten minskning jämfört med 2010. I Region Öst är 

variationerna mellan åren stora och det går därför inte att göra någon bedömning jämfört 

med 2010. Sammantaget är bedömningen att utvecklingen inte sker i nödvändig takt för att 

nå halveringsmålet till 2020. Det gäller såväl nationellt som regionalt. En viktig del i det är 

att den absolut största delen av omkomna och allvarligt skadade är suicid, vilket innebär att 

faktorer som Trafikverket inte råder över spelar en avgörande roll för utfallet. Därför är 

samverkan med fler aktörer inom verksamheten viktig. 

En ny typ av åtgärd för svensk järnväg är så kallade pyramidplattor, som är stora mattor av 

gummi med uppbyggda pyramider. I dagsläget har Trafikverket lagt ut mattor på ett fåtal 

platser i landet, men planen är att mattorna framöver ska användas i större skala som 

komplement till stängsel och kameror.  

Åtgärder för att förhindra personpåkörningar bedöms förutom att minska omkomna och 

allvarligt skadade även att generera andra nyttor i form av minskade tågförseningar, 

minskad skadegörelse och stöd, bättre kapacitetsutnyttjande med mera. I dagsläget går det 

inte att göra någon ekonomisk värdering av dessa nyttor, men de är faktorer som bör vägas 

in vid prioritering och val av åtgärder. 
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7. Diskussion och slutsatser 

De senaste tio åren har befolkningen i regionen ökat med 10 procent. Trots den kraftiga 

befolkningsökningen och ett ökat trafikarbete har antalet omkomna på väg inte ökat på 

motsvarande sätt. Det samma gäller för omkomna i olyckor på statlig järnväg, dock ej för 

självmordsrelaterade incidenter. I ett nationellt perspektiv har regionen något lägre antal 

omkomna i vägtrafikolyckor per invånare jämfört med rikssnittet. Nedan presenteras och 

diskuteras de slutsatser som kan dras från analysen av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region 

Öst för 2019. 

Omvärldsfaktorerna var stabila 

Generellt var det mycket små förändringar av de olika omvärldsfaktorerna mellan 2018 och 

2019, så dessa bör endast ha haft en mindre påverkan på utfallet av antal omkomna och 

allvarligt skadade i vägtrafiken. Att det inte varit någon generell trafiktillväxt och att 

Sveriges ekonomi är inne i en avmattningsfas kan ha haft en positiv påverkan på 

trafiksäkerhetsutfallet. 

Utvecklingen av antal omkomna i vägtrafiken 

Majoriteten av de omkomna i regionen är bilister och motorcyklister. Av dessa omkommer 

flest i singelolyckor på statliga vägar med hastighetsgräns 70-90 km/tim. De flesta 

omkomna fotgängare och cyklister har kolliderat med motorfordon på kommunala vägar 

med hastighetsgränser under 60 km/tim. Andelen omkomna på det statliga regionala 

vägnätet har mellan åren 2015-2020 varit högre än på det kommunala vägnätet. Dock har 

antalet omkomna på det kommunala vägnätet ökat under perioden 2015-2019, medan 

andelen på det statliga regionala vägnätet har minskat något. Åtgärder behövs för att minska 

omkomna på både statligt och kommunalt vägnät. På det kommunala vägnätet handlar det 

främst om att förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna. På det statliga vägnätet 

handlar det istället främst om att åtgärda brister i mittseparering och sidoområdena och att 

anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsstandard.  Samtidigt är det 

väsentligt att kraftigt öka hastighetsefterlevnaden. För att nå detta behövs insatser från såväl 

Trafikverket, kommuner som Polisen. 

Genom Trafikverkets djupstudier kan det fastställas att förare som medvetet färdas i 

hastigheter klart över gällande hastighetsgränser är en betydande del av problembilden i 

dödsolyckor. 2019 bedöms endast 48 procent av trafikarbetet på det statliga vägnätet ske 

inom gällande hastighetsgräns, vilket är en oacceptabelt låg nivå. Efterlevnaden är sämst 

bland motorcyklister och tung trafik. Tunga fordon med släp har lägst andel trafikarbete 

inom gällande hastighetsgräns. Överhastigheter innebär inte bara låg trafiksäkerhet utan 

också ökade problem med buller och dålig luft, vilket också leder till lidanden och dödsfall. 

Drygt hälften av dödsolyckorna med motorcyklister är förknippade med en eller flera grova 

felhandlingar, som alkohol, droger, hastigheter långt över gällande hastighetsgränser och 

olovlig körning. Idag finns inga färdiga strategier för att anpassa vägtransportsystemet till 

ett säkert system för motorcyklister. Regelefterlevnad bland motorcyklister är därför 

väsentlig. 

Under perioden 2015-2019 har 20 procent av alla omkomna i regionen omkommit i alkohol- 

och drogrelaterade olyckor. Andelen alkoholpåverkade har varierat de senaste åren, medan 

de drogpåverkade minskat något. 
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Utvecklingen av antal allvarligt skadade i vägtrafiken 

I regionen har totalt cirka 670 personer under perioden 2017-2019 rapporterats som 

allvarligt skadade i trafiken enligt sjukvårdsstatistiken (skadegrad ISS 9 eller högre). Under 

2019 rapporterade dock något färre allvarligt skadade än under de två föregående åren. 

För att minska antalet allvarligt skadade måste det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet sätta 

fokus på ökade insatser för cyklister och fotgängare, och i viss mån för bilister. I det korta 

perspektivet handlar det för cyklister och fotgängare om att som väghållare hålla en 

kontinuerligt god och hög standard på drift och underhåll av gång- och cykelvägar. Vad 

gäller underhåll krävs skärpta krav och insatstider för både vinterväghållningen och 

barmarksunderhållet. Stor förbättringspotential finns även vad gäller grus- och lövsopning. 

I det lite längre perspektivet handlar det om att ta ökad hänsyn till fotgängares och cyklisters 

behov och säkerhet vid utformning av infrastrukturen. Hastighetsanpassning och 

hastighetsdämpande åtgärder på stråk med många fotgängare och cyklister, utbyggnad av 

gång- och cykelvägar och hastighetssäkrade GCM-passager är de områden som har störst 

betydelse för att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister. 

Andra aktörers ansvar 

Polisens övervakning av nykterhet, hastigheter och bilbältesanvändning har stor betydelse 

för att utvecklingen av dessa indikatorer och därmed utfallet av antal omkomna och 

allvarligt skadade. Det är avgörande, såväl på kort som på lång sikt, att Polisen fortsätter och 

även intensifierar sitt arbete i enlighet med sin trafiksäkerhetsstrategi. En viktig del av den 

nya strategin är att Polisen ska synas på många platser under kort tid. På längre sikt blir det 

viktigt med innovativa lösningar, som ny fordonsteknik, egenkontroller av näringslivets och 

organisationers transporter och nya typer av försäkringar.  

För det kommunala trafiksäkerhetsarbetet är det främst fokus på hastighetsanpassning, 

säkra gång-, cykel- och mopedpassager samt god kvalitet på drift-och underhåll av gång- och 

cykelvägar. 

NTF:s mätningar 2019 visar att regionen har en lägre andel som använder bilbälte jämfört 

med landet som helhet och den har lägst andel cykelhjälmsanvändare bland regionerna. 

Även om användningen bilbälte är hög så är många, en tredjedel, av de som omkommer i 

personbil obältade.  

Utvecklingen av omkomna och skadade på statlig järnväg  

På det statliga järnvägsnätet minskar antalet omkomna och allvarligt skadade inte i den takt 

som är nödvändig för att nå halveringsmålet till 2020. Det gäller såväl nationellt som 

regionalt. En viktig del i det är att olyckorna till största delen är självmord och 

självmordsförsök. 

Frågan om att minska självmorden på järnvägen är komplex det är tydligt att det behövs 

mer än de fysiska åtgärder som idag finns till buds. Det krävs en samverkan mellan flera 

samhällsaktörer (där Trafikverket är en aktör),  inom olika ansvarsområden. Inom ramen 

för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är Trafikverket en viktig aktör och initiativtagare, men 

ett stort ansvar ligger även på andra aktörer att initiera och genomföra åtgärder och att driva 

en fördjupad samverkan. 



60 (62) 

Referenser 

Carlsson, A., Björketun, U., Vadeby, A., 2012. Säker framkomlighet. Trafiksäkerhetseffekter 

på mitträfflade vägar. VTI-notat 28-2012.  

Forsman Å. , 2011. Rattfylleriets utveckling – mätserie baserad på data från polisens 

övervakning. VTI. Dnr: 2010/0543-22 

NTF Rapport. Användning av bilbälte 2019. 

https://ntf.se/media/39671/ntf-rapport-balte-2019-5.pdf  

Hämtad 2020-07-07 

NTF Rapport. Användning av cykel- och mopedhjälm 2019.  

https://ntf.se/media/39668/ntf-rapport-hjalm-2019-4_191120.pdf 

Hämtad 2020-12-03 

Trafikverket, 2019. Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019. Målstyrning av 

trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020. Trafikverket Publikation 2020:120.  

Trafikverket, 2019. Anpassade hastighetsgränser presenteras i olika kartor på. 

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-

vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/andradehastighetsgranser/ 

Trafikverket, 2017. Motivbilaga Säkerhetsklassificering av vägnät. Trafikverket Publikation 

2017:103 

Trafikverket, 2012 (reviderad december 2020). Hastighetsundersökningen 2012, Regionala 

skattningar. Trafikverket Publikation 2013:098. 

Trafikverket, 2017. Hastighetsundersökning 2016. Trafikverket Publikation 2016:154.  

Trafikverket, 2012. Nya krockvåldskurvor för fotgängares risker vid påkörning av bil, 2012, 

PM, Ärendenummer: TRV 2012/69993 

Vadeby, A., Anund, A. 2020. Hastigheter på kommunala gator i tätort. Resultat från 

mätningar 2019. VTI rapport 1030. Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 

VTI, Niska och Eriksson, Rapport 801, Statistik över cyklisters olyckor, faktaunderlag till 

gemensam strategi för säker cykling, 2013 

Statistikuppgifter 

Arbetsförmedlingen, 2007-2019. Öppet arbetslösa, 16-64 år 

Djupstudieklienten, 2007-2019. Bältesanvändning i personbil (dödade med känd 

bältesanvändning) 

Djupstudieklienten, 2007-2019. Alko dödade pb-förare 

SCB, Befolkning per åldersgrupp och län 2019 

STRADA, 2008-2019. Polisrapporterad statistik och sjukhusrapporterad statistik 

Trafikverket, 2004-2016. Regionalt hastighetsindex 

Trafikverket, 2019. Väglängder med hastighetsgräns över 80 km/tim 

Transportstyrelsen, 2000-2019. Dödade på järnväg 2000-2019 

VTI/Markör , 2008-2019. Cykelhjälmsanvändning fördelad på ort och cyklistkategori 

https://ntf.se/media/39671/ntf-rapport-balte-2019-5.pdf
https://ntf.se/media/39668/ntf-rapport-hjalm-2019-4_191120.pdf
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/andradehastighetsgranser/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/andradehastighetsgranser/


61 (62) 

  



62 (62) 

 

 



 

 

 

Regional cykelplan 
för Örebro län 

Version: 1 

 

  

Rapport 
Datum: 2021-06-02 



 

Regional cykelplan för Örebro län 
 
2021-06-02 



 

Region Örebro län Regional cykelplan | Datum: 2021-06-02 3 (26) 
 

Innehåll 

Förord .................................................................................................... 4 

1. Cykelplanens syfte och avgränsning ........................................... 5 

2. Varför behöver det byggas cykelinfrastruktur? ............................ 7 

2.1 Trafiksäkerhet .............................................................. 7 

2.1.1 Trygghet ....................................................................... 7 

2.2 Omställning av transportsystemet ................................ 7 

2.2.1 Cykelns roll och utveckling ........................................... 9 

3. Förutsättningar i Örebro län....................................................... 11 

3.1 Cykelpotentialstudie ................................................... 12 

3.2 Cykelbarhet ................................................................ 14 

3.3 Trafiksäkerhet ............................................................ 16 

3.3.1 Olyckor ....................................................................... 16 

3.3.2 Säker infrastruktur ...................................................... 16 

3.3.3 Drift och underhåll av cykelvägar i tätort .................... 17 

3.4 Säkra skolvägar ......................................................... 17 

4. Genomförande .......................................................................... 19 

4.1 Finansiering................................................................ 19 

4.1.1 Hallsbergsmodellen .................................................... 19 

4.2 Identifiering och utformning av åtgärder ..................... 20 

4.3 Vad behöver en åtgärd genomgå för process för att 

kunna byggas? .......................................................................... 21 

5. Prioriteringsprinciper ................................................................. 22 

5.1 Andra åtgärder som kan öka nyttan med 

cykelinfrastruktur ....................................................................... 23 

6. Prioritering av cykelvägar .......................................................... 24 

6.1 Utbyggnadsplan ......................................................... 25 

6.1.1 Cykelvägar som prioriteras för genomförande ........... 25 

6.1.2 Cykelvägar som prioriteras för utredning ................... 26 

 

 

  



 

4 (26) Regional cykelplan | Datum: 2021-06-02 Region Örebro län 
 

Förord 

Skrivs av regionråd Nina Höijer efter beslut.  
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1. Cykelplanens syfte och avgränsning 

År 2015 fastställdes Region Örebro läns första regionala cykelstrategi med syfte att 

lägga fast en strategi och prioriteringsgrund för utbyggnad av cykelinfrastruktur, med 

mål om att öka andelen cykling i Örebro län. Nu, precis som då, behöver cykeln få en 

högre status som färdmedel i planeringen av transportsystemet tack vare alla de nyttor 

som finns med cykling för både individ och samhälle. Nu uppdateras cykelstrategin 

till en cykelplan med en tydligare prioritering av olika stråk. 

 

Den regionala cykelplanen ska vara vägledande och utgöra underlag för den regionala 

infrastrukturplaneringen och den ligger till grund för prioriteringar av medel i 

länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län. Planen ska säkerställa att 

effektiva investeringar i cykelinfrastruktur genomförs i linje med nationella 

transportpolitiska mål. Cykelplanen utgår från samma nationella och regionala mål 

som länsplanen (se bilaga 1 till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-

2033) och ska bidra till  

- ökad cykling i länet 

- ökad trafiksäkerhet 

- förbättrad tillgänglighet via gång, cykel och moped till målpunkter som 

arbetsplatser, skolor, vård, service och fritidsaktiviteter 

 

Cykelplanen är också en av grunderna för samverkan och samordning inom den 

regionala infrastrukturplaneringen och ska vara till vägledning och stöd för länets 

kommuner och deras planering av cykelvägar. Den regionala cykelplanen är även 

underlag till regionala kollektivtrafikförvaltningen Länstrafiken och Trafikverkets 

region Öst för deras planering. 

 

Cykelplanen gäller för gång-, cykel- och mopedvägar (GCM-vägar, hädanefter kallat 

cykelvägar) längs med det regionala statliga vägnätet, dvs. statliga vägar i Örebro län. 

I dagsläget kan kommunerna medfinansiera byggnation av cykelvägar på det statliga 

vägnätet och när det gäller cykelvägar längs det kommunala vägnätet kan 

kommunerna söka statlig medfinansiering via länsplanen.  

 

Den regionala cykelplanen fokuserar på barns skol- och fritidsresor samt vardagsresor 

för vuxna med arbetet som målpunkt med kombinerat resande med kollektivtrafik 

som viktig utgångspunkt i att stärka kollektivtrafiken. Cykelplanen har inga specifika 

satsningar på stråk som är särskilt viktiga för rekreation och turism eftersom arbetet 

med att märka upp och marknadsföra sådana cykelleder redan är framgångsrikt via 
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Bergslagen Cycling1. Behovet av cykelvägar till skola och arbete är mycket större och 

viktigare för samhället. 

 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län är en plan som innehåller 

statliga medel som ska utveckla främst den statliga regionala infrastrukturen i länet. I 

arbetet med framtagande av länsplan för åren 2022-2033 gjorde länets kommuner 

inspel om vilka brister och behov de ser i transportsystemet. En stor andel av inspelen 

handlade om behovet av cykelvägar. Behovet i länet är betydligt mycket större än den 

budget som finns i länsplanen för cykelåtgärder och därför behövs en prioritering för 

utbyggnad. Cykelplanen redogör prioriteringen för utbyggnad av både namnsatta och 

icke namnsatta cykelåtgärder som finansieras av länsplanen. Cykelpotten i länsplanen 

kan även hantera mindre åtgärder som inte är prioriterade eller kända på förhand. 

  

                                                
1 https://www.bergslagencycling.com/  

https://www.bergslagencycling.com/
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2. Varför behöver det byggas 
cykelinfrastruktur? 

2.1 Trafiksäkerhet 
Cykelvägnätet är bristfälligt både genom att det saknas länkar för sammanhängande 

stråk och genom att det saknas säkra korsningspunkter. Det skapar osäkra 

trafiksituationer där olyckor uppkommer, främst inom tätorter. I Örebro län är 

fotgängare och cyklister särskilt representerade i olycksstatistiken för de senaste fem 

åren och det behövs ett krafttag både för att bygga ihop ett sammanhängande 

cykelvägnät och säkra korsningspunkterna där de flesta olyckor med fotgängare sker. 

 

Drift och underhåll av cykelvägar är ofta underprioriterat av väghållare vilket bidrar 

till att minska attraktiviteten för cykling, eftersom rädsla för att ramla är högre till 

exempel när cykelvägen är täckt av våta höstlöv eller is. Faktum är att de flesta 

olyckor med cykel är singelolyckor på grund av bristande underhåll. Även här krävs 

ett krafttag av ansvariga aktörer för drift- och underhåll. 

2.1.1 Trygghet 

Belysning är en faktor som bidrar till attraktiviteten för att cykla och att ta sig till/från 

kollektivtrafiken på olika sätt. Genom att belysa cykelstråk och skapa säkra 

parkeringsmöjligheter blir cyklingen attraktiv under en större del av dygnet, särskilt 

under de mörka delarna av året. Det kräver gott samarbete mellan olika aktörer med 

ansvar för olika delar av helheten. 

 

För att cyklister ska känna sig trygga i transportsystemet behöver det finnas 

cykelvägar att ta sig fram på. Att dela ett körfält med bilar, lastbilar och bussar skapar 

en otrygghet som gör att många drar sig för att cykla överhuvudtaget. Cykelvägar 

placeras med fördel separerad från övrig vägtrafik och bör även vid behov separeras 

från gångtrafikanter. Det skapar mindre osäkerhet i trafiken och kan bidra till ökad 

trygghet för både bilister, cyklister och fotgängare.   

2.2 Omställning av transportsystemet 
Det övergripande målet av de transportpolitiska målen handlar om att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. Cykeln är det trafikslag som är det mest 

samhällsekonomiskt lönsamma transportmedlet enligt kostnadsnyttoanalyser2. För 

varje kilometer som körs med bil kostar det samhället 1,54 kronor medan samhället 

tjänar 1,65 kronor för varje kilometer som cyklas. Genom ökad transporteffektivitet 

                                                
2 Gössling. 2015. Transport transitions in Copenhagen: Comparing the cost of cars and 

bicycles. Lunds universitet. 
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där fler korta resor genomförs med cykel istället för med bil kan samhället tjäna på, 

bland annat, ökad folkhälsa, minskad energianvändning och minskade utsläpp av 

växthusgaser.  

 

Klimatförändringarna är påtagliga och samtidigt som klimatet blir varmare blir vädret 

mer varierande och mer extremt. Klimatomställningen är den största globala 

utmaningen i vår tid. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser enligt nationellt bestämda mål. Ett etappmål har också tagits fram som 

innebär att utsläppen från Sveriges inrikes transporter ska minska med 70 procent 

mellan 2010 och 2030. Om målen ska uppnås behöver förändring ske i 

transportsektorn, både i minskad användning och i byte av bränsle som förändringar 

av färdmedelsval. Cykeln har haft en viktig roll historiskt och kommer fortsatt vara 

viktig i framtidens transportsystem.  

 

Enligt Handlingsplan för hållbara transporter, som togs fram i projektet Vägval 2030 

och har antagits av både Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län, ska 

organisationerna arbeta brett och tillsammans med andra aktörer för att ställa om 

transportsystemet. Bland annat behöver arbetet leda till en omställningseffekt 

motsvarande 9 000 färre personbilar, 5 000 fler cyklar och 5 000 fler elcyklar i länet 

till år 2030. För att det ska bli verklighet behöver investeringar leda till att fler går, 

cyklar och åker kollektivt samt att färre mil görs i bil. För att uppnå detta krävs en 

normförändring. Beteenden och vanor startar ofta i ung ålder och barn och unga rör 

sig mindre idag än förr. Folkhälsan är generellt dålig och har en negativ trend. Den 

trenden skulle kunna brytas om fler valde att ta sig fram med cykel på daglig basis.  

 

För barnen inskränks ofta självständigheten på grund av avsaknad av cykelväg och 

beroendet av att andra, oftast föräldrarna, kan skjutsa barnet till skola och 

fritidsaktiviteter. Om fler barn har tillgång till säker cykelinfrastruktur kan 

självständigheten öka och påverka resenormer från tidig ålder samtidigt som de 

hållbara resorna ökar och folkhälsan blir bättre. Studier3 visar att barn slutar idrotta 

tidigare än förr, digital skärmtid har till stor del ersatt fysisk aktivitet med vänner och 

när barnen ska någonstans skjutsas de oftast av föräldrar med bil både på grund av 

bekvämlighet och på grund av rädsla. Många föräldrar skjutsar sina barn för att de är 

rädda att det händer barnen något eftersom det är mycket trafik vid en målpunkt, t ex 

skolan eller idrottsplatsen. Det ger en inducerad effekt, alltså att trafiken göder sig 

själv, och mycket trafik blir ännu mer trafik för att det är mycket trafik. Till viss del är 

föräldrarnas oro befogad eftersom barn upp till nio år visar på oförutsett beteende i 

trafiken. Men istället för att skjutsa barnet och bidra till att problemet fortsatt göder 

sig självt, kan det vara bättre att istället lära barn att röra sig säkert i transportsystemet 

                                                
3 Niska, Henriksson m fl. 2017. VTI. 
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för att adressera både rädslan och föräldrarnas oro och på sikt förändra det normativa 

beteendet.  

 

Genom att bygga säker cykelinfrastruktur kan barn och unga bli mer självständiga i 

trafiken. Socialt svaga grupper gynnas också av tillgång till infrastruktur genom billig 

tillgång till transportsystemet där cykelbanor finns vilket kan ge lättare väg till 

utbildning eller arbete. Ny infrastruktur ökar möjligheter för naturlig vardagsmotion 

för barn och unga vilket kan bryta den dåliga folkhälsotrenden på sikt. Genom att 

satsa på en utbyggnad av cykelinfrastrukturen vill Region Örebro län bidra till att öka 

attraktiviteten för cykling och höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Detta 

antas leda till mer aktiv mobilitet och minskade utsläpp vilket ligger i linje med 

nationella och regionala mål för klimat och folkhälsa.  

2.2.1 Cykelns roll och utveckling 

Cykeln har ofta en roll som en del av en resa, där cykeln är färdmedlet på vägen till 

eller från kollektivtrafik. Därför finns god potential i att stärka kopplingen mellan 

cykel och kollektivtrafik genom utbyggnad av infrastruktur för att möjliggöra 

kombinerade resor på många platser i länet. Kollektivtrafikens hållplatser blir 

tillgänglighetsanpassade i god takt men lämnas ibland som ”öar” i transportsystemet 

och gör att resenären med behov av tillgänglighetsanpassning ändå inte kan använda 

kollektivtrafiken för att resenären helt enkelt inte kan ta sig dit. Cykelbanorna har en 

roll i att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och attraktiv både i länets tätorter och i 

länets landsbygder.   

 

I de större tätorterna finns det generellt sett en väl utbyggd infrastruktur som sakta 

men säkert utvecklas till det bättre för varje år via kommunal planering. Men på 

landsbygderna och i mindre tätorter är fallet ofta annorlunda. Där är bilen det 

prioriterade trafikslaget naturligt på grund av den utbyggda infrastrukturen och 

generellt långa avstånd till målpunkter. Avsaknaden av säker infrastruktur för gående 

och cyklister låser människor till att välja bilen för att inte riskera livet när de ska till 

jobb, skola eller affär. Om det byggs säker cykelinfrastruktur kommer människor i 

högre grad att välja cykeln för korta resor både i tätorter och i länets landsbygder.  

 

En cykelväg kan helt förändra förutsättningarna för lokala rörelser på en plats som 

tidigare saknade säker infrastruktur. Där man tidigare tvingades ta bilen finns helt 

plötsligt möjligheter att färdas med egen kraft till olika målpunkter, särskilt för de 

målgrupper som inte har tillgång till bil. Behovet av säkra cykelvägar kommer att öka 

i takt med att fler väljer cykeln. Befintlig infrastruktur behöver stärkas och på platser 

där cykeln saknar egen infrastruktur behöver den utvecklas. De mervärden som 

cykelväg möjliggör; att kunna gå ut med hunden, ta sig till vänner eller handla är svårt 

att kvantifiera vad det ger samhället i kronor, men ska tas med i beaktning i 
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planeringen för vi vet att det finns ett högt värde i att känna sig självständig och trygg 

när man rör sig i samhället. För personer som inte har körkort eller tillgång till egen 

bil kan cykeln vara ett bra sätt att förflytta sig större avstånd. För socioekonomiskt 

utsatta personer kan tillgången till säker cykelinfrastruktur vara skillnaden som gör att 

en person kan ta sig till jobbet eller skolan. Motion har en effekt på psykisk och fysisk 

ohälsa och naturlig motion i vardagen kan göra en stor skillnad för en individs 

mående.  

 

De senaste åren har utbudet av olika typer av elcyklar, lådcyklar och elsparkcyklar 

ökat snabbt. Dessa fordon förändrar förutsättningarna och breddar begreppet cykling 

och ställer därmed nya krav på cykelinfrastrukturen. Med tanke på den snabba 

utvecklingen är det svårt att förutspå hur resandet kommer att se ut om 10-15 år, men 

det är lätt att se att det idag finns ett stort behov av säker infrastruktur för andra 

fordon än bilen, vilket kräver åtgärder i infrastrukturen, både i nya och förbättrade 

cykelbanor och förändrade hastigheter där behov finns. 

 

Tillsammans med kommunerna har Region Örebro län identifierat ett stort behov av 

mer cykelinfrastruktur i länet, både på statligt och kommunalt vägnät. Potentialen för 

cykling, sammanvägt med behovet, tydliggörs i den regionala cykelplanen. För att 

prioriteringarna ska kunna genomföras och få stor nytta krävs ett gott samarbete med 

andra offentliga aktörer som Trafikverket och kommunerna.  
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3. Förutsättningar i Örebro län 

Inför framtagandet av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 ombads 

länets kommuner och Trafikverket att göra inspel på de största behoven i 

infrastruktur. En separat fråga ställdes också till länets kommuner i december 2021 

med fokus på cykelvägar. Dialog har förts med Trafikverket om cykelobjekt som är 

aktuella för utredning och genomförande samt med Svealandstrafiken om cykelobjekt 

som kan stärka kollektivtrafiken. 

 

I Örebro län är det snarare regel än undantag att det saknas cykelinfrastruktur utanför 

tätorterna. Inför framtagandet av den regionala cykelstrategin för Örebroregionen 

(2015) gjordes en inventering ihop med kommunerna och Trafikverket. Där 

identifierades 61 stycken stråk bestående av 161 delsträckor. 47 av dessa delsträckor 

är idag bebyggda men bara en handfull stråk är helt utbyggda.  
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Figur 1. Kartan visar var det finns data över cykelvägar i länet på både statligt och kommunalt vägnät. 

Data från NVDB. 

 

3.1 Cykelpotentialstudie 
2019 tog VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) fram en 

cykelpotentialstudie på beställning av Region Örebro län, Region Sörmland och 
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Region Västmanland. Syftet var att ge bättre beslutsunderlag till nästa framtagande av 

länsplan och planering för cykelinfrastruktur. Cykelpotentialstudien har ersatt den 

tidigare använda Kågessonmodellen som angav ett mått på behov av cykelväg utifrån 

ortsstorlek och avstånd mellan tätorter. Med hjälp av cykelpotentialstudien kan vi nu 

se vilka stråk i länet som har den högsta potentialen för cykling, vilket underlättar 

prioriteringen.  

 

Enligt cykelpotentialstudien kan 40 procent av länets befolkning cykla till arbetet på 

15 minuter via säker cykelväg. 58 procent kan göra det på 30 minuter. Bäst 

förutsättningar finns i Karlskoga, Hällefors och Örebro kommuner. I Lekeberg och 

Kumla kommuner finns sämst möjligheter för att cykla till arbetet. 

 

Cykelpotentialstudien visar också att 77 procent av länets befolkning kan göra en 

kombinerad resa med cykel och kollektivtrafik till arbetet inom 45 minuter och 87 

procent på 60 minuter.  
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Figur 2. Cykelstråk med potential för arbetspendling för över 200 personer. Stor potential över 400 

personer.  

 

3.2 Cykelbarhet 
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Utifrån data i Nationella Vägdatabasen (NVDB) har de statliga regionala vägarna i 

Örebro län analyserats med en metod som tagits fram av Tyréns4 för att mäta 

cykelbarhet. Underlaget har kompletterat cykelpotentialstudien i prioriteringsarbetet. 

  

                                                
4 https://stcykelbarhet.blob.core.windows.net/webstorage/cykelbarhet_slutrapport.pdf  

Figur 3. Notera att det inte är specifika vägar som visas nedan utan förbindelser, oavsett väg. 

https://stcykelbarhet.blob.core.windows.net/webstorage/cykelbarhet_slutrapport.pdf
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3.3 Trafiksäkerhet 
Det långsiktiga målet för vägtrafiksäkerhet är att ingen ska omkomma eller skadas 

allvarligt i trafiken (Nollvisionen). I det långsiktiga arbetet med Nollvisionen har 

etappmål formulerats. Etappmålet för vägtrafik är fastställt i regeringens proposition 

Mål för samhällets resor och transporter (prop. 2008/09:93). Målet uttrycks som att 

antalet dödade ska halveras från 2007 till 2020 och antalet allvarligt skadade ska 

minska med en fjärdedel under samma period.  

3.3.1 Olyckor 

Gällande antalet omkomna i trafiken per 100 000 invånare så har Örebro län nästan 

halverat antalet dödsoffer. 2010 togs emellertid suicidfall bort från statistiken vilket 

gör att nivåerna efter 2010 automatiskt är lägre än värdena före. Mellan 2015 och 

2019 hade Örebro län och Södermanlands län flest omkomna per 100 000 invånare i 

Trafikverkets region Öst. I Örebro län är fotgängare och cyklister särskilt utsatta i 

transportsystemet. Fotgängare blir främst påkörda av motorfordon i tätorter och 

cyklister skadas i singelolyckor i en majoritet av fallen. Åtta tätorter i länet har 

särskilt behov av att utredas ur trafiksäkerhetssynpunkt med anledning av hög 

trafikmängd och avsaknad av cykelväg och säkra cykelpassager. 

3.3.2 Säker infrastruktur 

Folksams analys av cykelolyckor visar att 92 procent av dödsfallen i Sverige hade 

kunnat undvikas med vägåtgärder, fordonsåtgärder, cykelhjälm eller en kombination 

av dessa. På statligt regionalt vägnät hade åtgärder av väg och infrastruktur kunnat 

adressera 86 procent av olyckorna. En separat GC-bana utanför vägen är den åtgärd 

som har högst potential att förebygga olyckor, tillsammans med hastighetssäkrad 

GCM-passage.  

 

 
Figur 4. Urklipp från Folksams analys av dödsolyckor med cyklister på statligt och kommunalt vägnät 

(2018) 
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En GCM-passage definieras av Trafikverket som säker om den är planskild eller om 

85 procent av bilisterna passerar maximalt i 30 km/tim. Det senare åstadkoms mest 

effektivt genom att ha någon form av fysiskt farthinder i anslutning till passagen. 

Målet 2020 var att 35 procent av GCM-passagerna skulle bedömas som säkrade. 2020 

var andelen 26 procent i Trafikverkets region Öst, där Örebro län ingår.  

 

De flesta vägar med låg eller mindre god kvalitet är på det statliga regionala vägnätet 

eller på det kommunala vägnätet. Trafikverket har särskilt pekat ut att kommunerna 

bör arbeta med hastighetsanpassning, säkra GCM-passager och ha god kvalitet på 

drift- och underhåll. Trafikverket själva har i förslag till Nationell plan 2022-2033 

uttryckt en ambition att öka kvaliteten på drift- och underhåll men framhäver att 

utvecklingen av cykelinfrastrukturen främst ligger på länsplanerna. 

3.3.3 Drift och underhåll av cykelvägar i tätort 

Studier visar att en stor del av olyckorna på cykelvägnätet beror på bristande 

underhåll. Trafikverket har bedömt att det är svårt att mäta vilka kommuner och 

tätorter där underhållet är godkänt, men med god kvalitet menas standardkrav för 

vinterväghållning, barmarksunderhåll, grus- och lövsopning samt god kvalitetssäkring 

av de standardkrav som ställs.  

 

Region Örebro län är inte väghållare och kan heller inte finansiera drift- och underhåll 

via länsplanen. Det gör att ansvaret för kvaliteten på de cykelvägar som byggs via 

medel i länsplanen hamnar på andra aktörers hantering av drift och underhållsfrågor.  

 

3.4 Säkra skolvägar 
Barn ska kunna ta sig till skolan självmant. Enligt cykelpotentialstudien kan endast 37 

procent av länets skolbarn cykla till skolan inom 10 minuter och 60 procent kan cykla 

till skolan inom 20 minuter. Bäst förutsättningar har barnen i Karlskoga, Hällefors 

och Degerfors. Studien visar att det fria skolvalet påverkar möjligheterna kraftigt. 

Hade alla barn cyklat till närmsta skola har 87 procent av barnen kunnat göra det 

inom 20 minuter. 

 

I länets landsbygder spelar det fria skolvalet mindre roll och närmsta skola gäller i 

högre utsträckning. Där finns ett stort behov att för säkra cykelvägar. Av 47 skolor 

utanför kommunhuvudorterna har 18 skolor identifierats i en analys av cykelbarhet 

där   

 Cykelväg saknas 

 Trafikmängden är över 500 

 Skolans anslutning är till det statliga vägnätet  

 Det finns närliggande bebyggelse och 
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 ingen annan utredning kommer täcka behovet av utredning 

 

I analysen har Tyréns cykelbarhetsanalys5 använts, som baserar sig på Trafikverkets 

egen modell för att bedöma var det är lämpligt att cykla. Vi har modifierat den något, 

eftersom barns upplevelse av trafiken är annan än en vuxens. Därför har endast 

cykelbana eller blandtrafik upp till 40 kilometer i timmen accepterats som B1, 

godkänd nivå för att cykla till skolan. 

 
Figur 5. Urklipp från matrisen Tyréns använt för att bedöma cykelbarhet. 

 

  

                                                
5 https://stcykelbarhet.blob.core.windows.net/webstorage/cykelbarhet_slutrapport.pdf 

https://stcykelbarhet.blob.core.windows.net/webstorage/cykelbarhet_slutrapport.pdf
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4. Genomförande 

Cykelplanen fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län. 

Prioriteringarna ska ses över i samband med att länsplanen revideras, i nuläget var 

fjärde år, eftersom en ny planeringsomgång för länsplaner kan innebära förändrad 

budget och nya nulägesanalyser som kan peka mot andra behov än de som prioriteras 

i denna cykelplan. Cykelplanen ska precis som länsplanen vara målstyrd snarare än 

prognosstyrd och ska bidra till samma mål som länsplanen. 

 

I arbetet med länsplanen sker dialog om genomförande tillsammans med Trafikverket 

Region Öst och kommunerna i Örebro län. Investeringar i cykelinfrastruktur ska följa 

prioriteringarna i denna cykelplan och bidra till de tre mål som beskrivits ovan.  

4.1 Finansiering 
I arbetet med regional cykelplan har finansieringsfrågan prövats. Skillnaden i metod 

för finansiering varierar i olika län och det finns för- och nackdelar med varje metod. 

Den finansieringsmetod som bedömts som rimligast i Örebro län är att länsplanen 

fortsatt finansierar 100 procent av de regionala cykelvägarna.  

 

De stora utmaningar som finns med kostnadsfördyringar i infrastrukturobjekt tynger 

särskilt cykelvägar, där kostnaden per meter cykelväg ökat från 2 500 kronor till 

8 000 kronor mellan 2016 och 2021. Utmaningarna kommer att kvarstå och för att 

maximera effekten av satsningarna på det regionala vägnätet kommer hårda 

prioriteringar krävas ihop med ett utökat samarbete med kommuner och Trafikverket 

för att utveckla den gemensamma samhällsplaneringen för smart användande av 

skattemedel.  

 

I dagsläget utreder Trafikverket förenklade planeringsprocesser för cykelvägar för att 

minska kostnaden och i direktiv till Nationell plan 2022-2033 har Trafikverket fått i 

uppdrag att utforma ett stöd för byggande av regionala cykelvägar.  

4.1.1 Hallsbergsmodellen 

Trafikverket har ett krav att de cykelvägar de bygger ska ha ett funktionellt samband 

med den statliga vägen, det innebär i princip att cykelvägen måste finnas inom det 

statliga vägområdet eller vara synlig från den statliga vägen. Det skapar utmaningar, 

eftersom det inte alltid är där det är mest rimligt att bygga cykelvägen. 

 

Tillsvidare ska Hallsbergsmodellen kunna användas vid diskussion om lokalisering 

och finansiering av cykelväg. Modellen ger kommunerna större frihet att själva ta 

initiativ till en cykelväg på statligt vägnät. Det ger också möjlighet till att bygga en 



 

20 (26) Regional cykelplan | Datum: 2021-06-02 Region Örebro län 
 

statlig cykelväg där den får störst nytta. Med hjälp av Hallsbergsmodellen kan det 

funktionella sambandet frångås och ge cyklisterna den bästa vägen. 

 

Modellen har använts på annat håll, t ex i Uppsala län, och går ut på att kommunen 

åtar sig att köpa mark där en statlig cykelväg är tänkt att byggas, antingen längs vägen 

eller där det funktionella sambandet med den statliga vägen inte kan hållas, alltså 

utanför det statliga vägområdet. Kommunen kan ansöka om statlig medfinansiering 

via länsplanen för den bit av den statliga cykelvägen som blivit kommunal.  

 

4.2 Identifiering och utformning av åtgärder 
Vid framtagandet av cykelvägsplanen har Region Örebro län utgått från metodiken 

för åtgärdsvalsstudier6. Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande arbete i ett väldigt 

tidigt skede av infrastrukturplaneringen som i första hand är av principiell karaktär 

och inte går in på konkret utformning av fysiska åtgärder. Åtgärdsvalsstudierna ska 

tillämpas innan den detaljerade planeringen av infrastrukturobjekt påbörjas. Syftet är 

att bestämma vad som ska göras för att lösa den identifierade bristen eller behovet. 

Studien ska därför vara en förutsättningslös transportslagsövergripande analys som 

tillämpar fyrstegsprincipen vid val av åtgärder.  

 

I åtgärdsvalsstudier identifieras ofta olika åtgärdspaket där flera föreslagna åtgärder 

paketeras för att lättare kunna finansieras och genomföras. Ofta är åtgärderna 

liknande i typ utifrån fyrstegsprincipen. Till exempel kan olika MM-åtgärder bli ett 

paket för steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen (ommålning, skyltning, 

hastighetsförändring, cykelkampanjer etc) eller så kan byggandet av en bro eller 

cykelväg vara ett eget paket. När paketeringen gjorts blir en eller flera aktörer 

ansvarig för genomförande av paketet. 

 

I varje utredning om statlig cykelväg ska behov av cykelräknare utvärderas. Själva 

cykelräknaren finansieras av Region Örebro län men drift och underhåll föreslås att 

kommunen sköter. 

 

Trafikverket ska vid byggande av cykelväg skylta med att cykelvägen byggs i 

samarbete med Region Örebro län för ökad transparens mot medborgarna om vem det 

är som prioriterar att infrastrukturen ska utvecklas.  

 

                                                
6 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Atgardsval/ (Hämtad 2021-08-27) 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
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4.3 Vad behöver en åtgärd genomgå för process för att 
kunna byggas?  

Planering av infrastruktur sker i stråk där Region Örebro län, kommunerna och 

Trafikverket i utredningar, så kallade åtgärdsvalsstudier, identifierar brister och behov 

och sedan föreslår åtgärdsförslag. Denna metod är grunden till att hitta åtgärdsförslag 

som kan möjliggöras med hjälp av länsplanen. Cykelåtgärder bör genomföras av flera 

aktörer ihop då länsplanen endast kan finansiera infrastruktur och det ibland finns 

andra åtgärder som inte är infrastruktur men som kan öka nyttan med 

infrastrukturinvesteringen. 

Kommunalt initiativ (Hallsbergsmodellen) 

Om en kommun vill bygga en statlig cykelväg är det fritt fram att göra så både på 

regionalt och nationellt cykelvägnät. Det kräver att en ansökan skickas till 

Trafikverket och att kommunen medfinansierar åtgärden helt eller delvis7. Att ha detta 

tillvägagångssätt kan innebära påskyndandet av en åtgärd som kan behövas inför 

exempelvis en exploatering, eller i de fall Region Örebro län eller Trafikverket inte 

ser nyttan i att bebygga cykelväg där kommunen har intresse av en sådan.  

 

Det kan också vara möjligt att ta initiativ och via Hallsbergsmodellen bygga statlig 

cykelväg där funktionellt samband inte kan/bör hållas för att en annan sträckning av 

cykelväg kan ha större funktionell nytta för cyklisten. 

Regionalt initiativ 

Tar Region Örebro län initiativ till en åtgärd kommer den att finansieras med 

länsplanen. Då kräver det att åtgärden föregåtts av en process där fyrstegsprincipen 

prövat olika åtgärdsförslag. Är kostnaden över 50 miljoner kronor behöver åtgärden 

bli namngiven och få en samhällsekonomisk effektbedömning innan den kan föras in 

i länsplanen vid revidering av den, det sker var fjärde år. Är cykelvägen ett 

länsplaneobjekt är Trafikverket den som genomför byggandet och i de flesta fall krävs 

då att det tas fram en vägplan för sträckningen.  

  

                                                
7 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-

utreda/finansiering/Medfinansiering/  
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5. Prioriteringsprinciper 

I länsplanens cykelpott finns utrymme för både större och mindre åtgärder. På grund 

av de ekonomiska ramarna i länsplanen behöver prioriteringar göras. 

Prioriteringsprinciperna har tagits fram baserat på de förutsättningar och potentialer 

som i dagsläget finns i Örebro län. Störst potential för ökad cykling är där många bor, 

arbetar eller där flera andra målpunkter finns. Flest resor görs för att nå arbete, skola, 

inköp och resor till fritidsaktiviteter. Cykelvägar har också en viktig funktion som en 

säker infrastruktur för att genomföra kortare resor lokalt för att nå allmän service eller 

för att åka vidare med andra färdmedel, som buss eller tåg. Mindre åtgärder som 

bidrar till att stärka kollektivtrafiken och/eller ökar trafiksäkerheten i 

korsningspunkter med motorfordon kommer att prioriteras tillsammans med 

utbyggnad av nya cykelvägar.  

 

 Cykelvägar för barns skolresor och fritidsresor 

Utbyggnad av cykelinfrastruktur ska bidra till trafiksäkra förbindelser till skolor och 

målpunkter för fritidsaktiviteter för att öka barnens självständighet i 

transportsystemet. Förbättrade förutsättningar för barns resande har potentialen att på 

kort sikt öka barns rörelsefrihet i ung ålder och därmed minska antalet skjutsar av 

föräldrar med bil. På lång sikt kan detta lägga grunden för en normförändring där 

barnen i vuxen ålder har inbyggda resvanor som gör att de väljer aktiv mobilitet och 

reser med cykel och kollektivtrafik. Ett särskilt stort behov finns av cykelvägar till 

skolor utanför kommunhuvudorter. 

 

 Cykelvägar för arbetsresor med cykel och kollektivtrafik i 

kombination 

Cykelvägar som byggs längs med det statliga vägnätet ska både ge möjlighet till 

lokala resor men också stärka det regionala resandet. Många i länet pendlar till annan 

ort för att arbeta och potentialen för att resa med en kombination av olika färdmedel 

är därför hög. Cykelvägar kommer därför att prioriteras i stråk som har stark 

efterfrågan och utbud av kollektivtrafik för att möjliggöra ett ökat kombinerat resande 

med cykel och kollektivtrafik. I vissa relationer gynnas även skolresor av denna 

prioritering. Där stråken är dåligt utbyggda prioriteras tätorter före 

sammankopplingen av tätorter. 

 

 Bygg saknade länkar och utveckla befintliga cykelvägar för ökad 

trafiksäkerhet 

Flera regionala cykelstråk har idag cykelväg endast längs delar av sträckan och det 

finns ett behov av att bygga ihop befintliga cykelvägar med nya länkar som binder 

samman länkarna och ökar cykelbarheten i stråket. På flera håll i länet finns också 

utpekade cykelstråk men där cykelinfrastrukturen är bristfällig och består av en 
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vägren eller målad linje som separation från övrig trafik. Dessa stråk behöver 

utvecklas för att kunna räknas som ett säkert cykelstråk. 

 

5.1 Andra åtgärder som kan öka nyttan med 
cykelinfrastruktur 

För att få maximal effekt på de infrastrukturella åtgärderna kan så kallade mobility 

management-åtgärder (MM-åtgärder) genomföras. Det är ett samlingsbegrepp för 

åtgärder som syftar till att förändra hur människor reser och kan utgöras av 

exempelvis trafikutbildning på skolor eller kampanjer riktade till medborgare i 

områden i närheten av en nyligen byggd cykelväg.  

 

Länsplanen kan inte finansiera MM-åtgärder. I dagsläget ligger möjligheterna att 

genomföra sådana åtgärder främst i koppling till byggskedet eller via finansiering 

genom exempelvis EU-projekt och genomförande av andra aktörer, exempelvis 

kommunerna. Region Örebro län har en ambition att arbeta med MM-åtgärder och 

söker kontinuerligt möjligheter att göra det via EU-projekt. Region Örebro län har en 

viktig roll i att skapa attraktiv infrastruktur med hjälp av medel i länsplanen för att 

andra aktörers MM-åtgärder ska få full effekt. 

 

När cykelvägar byggs i stråk där det finns kollektivtrafik kan attraktiva bytespunkter 

bidra till ökat resande med cykel i kombination till kollektivtrafik. Därför ska en 

översyn av stråken göras inför byggande för att se behov av åtgärder.  

 I regel ska alltid möjlighet till att låsa fast cykel finnas i direkt närhet till en 

hållplats.  

 Vid behov ska cykelparkering med tak finnas. 

 Vid behov ska pendlarparkering för bilar finnas.  

 

Region Örebro län kommer att utveckla en metod för utbyggnation av bytespunkter 

som mer konkret ska påvisa i vilka fall ovanstående och andra åtgärder är rimliga att 

genomföra.  

 

Region Örebro län ska utreda ägarskap och finansiering av cykelställ vid hållplatser. 
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6. Prioritering av cykelvägar 

För att investerade medel ska ge så stor effekt som möjligt på ökat cyklande, minskat 

bilresande och minskade koldioxidutsläpp behövs en prioritering för vilka cykelvägar 

ska byggas ut för att börja där det ger mest nytta. Prioriteringslistan utgör 

planeringsunderlag för Trafikverket vid genomförande av länsplanen. Vissa stråk har 

redan utretts och ska planeras in för genomförande, andra stråk behöver utredas innan 

beslut kan fattas om genomförande. 

 

I prioriteringen av cykelvägar har en poängsättning av varje stråks förutsättningar 

sammanvägts utifrån ett antal variabler. Det som vägts in är  

 cykelpotential för arbetspendling i cykelpotentialstudien 

 vägbredd 

 trafikmängd 

 hastighet på övrig trafik 

 sociala nyckeltal i Örebro län 

 om stråket är viktigt för kollektivtrafik och  

 om cykelvägen prioriterats av kommunen i inspel och/eller politiskt beslutade 

dokument 

 

I poängsättningen har betydelsen av kollektivtrafikstråk och cykelpotential särskilt 

prioriterats. Längden på cykelvägen har bortsetts ifrån, för behövs cykelvägen ska 

längden inte spela roll. Datalagret för skolor i cykelpotentialstudien är inte komplett 

och därför har inte den variabeln kunnat användas. Bedömningen är att det kan ha 

påverkat poängen särskilt för stråk inom tätorter.  

 

Utöver poängsättningen har en kvalitativ bedömning genomförts med utgångspunkt i 

samhällsutvecklingen runt omkring. Det kan vara utveckling av kollektivtrafik, 

framtida exploatering av bostäder, potential att minska bilanvändning, möjlighet att 

bygga ihop cykelvägnätet etcetera. I bilaga 1 kan fullständig metod för prioritering av 

cykelvägar läsas. 

 

I listan nedan ryms de objekt som prioriteras för genomförande eller utredning.   
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6.1 Utbyggnadsplan 
Cykelvägar som prioriteras för genomförande kommer Trafikverket att ta fram 

vägplan för när utrymme finns i verksamhetsplaneringen. Diskussion om paketering 

av åtgärder kommer att föras med Trafikverket och berörd(a) kommun(er). 

6.1.1 Cykelvägar som prioriteras för genomförande 

1. Grythyttan – Hällefors, väg 63 och 244 

Vägplan klar. Skapar trafiksäkerhet och möjlighet till cyklande mellan 

tätorterna. 

 

2. Sannahed – Ralavägen, väg 641 

Vägplan pågår. Saknad länk i stråket Kumla-Hallsberg. 

 

3. Norra Bro – Almbro, väg 675 

Vägplan pågår. Saknad länk i regionalt cykelstråk. 

 

4. Hallsberg – Östansjö, väg 529 

Vägplan beställd. Byggs i samband med dubbelspårsprojekt Hallsberg-

Degerön. I projektet dras väg 529 om i ny sträckning med cykelväg till 

Östansjö. Sträckan är en saknad länk i stråket. 

 

5. Nora – Gyttorp, väg 244 

ÅVS klar. Genomförs i paket med andra åtgärder längs väg 244. Skapar 

genare väg till Pershyttan från Gyttorp via saknade länkar och bättre 

anslutning till kollektivtrafik med expressbuss längs väg 244.  

 

6. Torsborg - Stora Mellösa och Odensbacken tätort, väg 207 

ÅVS klar. Stråket byggs ut i etapper, första etapp är tätorterna för att säkra 

barns skolvägar och säker väg till kollektivtrafik. Cykelväg från Stora 

Mellösa till Torsborg ingår i etapp ett för ökad möjlighet för korta resor till 

målpunkter och säker väg till kollektivtrafik.  

 

7. Laxå – Röfors, väg 205 och 572 

ÅVS klar. Fysiskt skydd ska ersätta målade cykelfält som finns idag. Säker 

passage vid ridskola ingår. 

 

8. Vedevåg och Fellingsbro tätorter, väg 249 

ÅVS klar. Stråket väg 249 byggs ut i etapper. Första etapp är tätorterna för att 

säkra barns skolvägar och säker väg till kollektivtrafik. 
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6.1.2 Cykelvägar som prioriteras för utredning 

Nedan följer en lista av brister eller behov som behöver utredas i form av 

åtgärdsvalsstudier, eller dylikt, för att ha beslutsunderlag inför kommande länsplaner. 

I huvudsak är syftet med utredningarna att pröva behovet av cykelväg. Generellt 

ligger dessa utredningar utanför de större stråk som prioriteras i länsplanens bristlista. 

Bristlistan är ett planeringsunderlag för Trafikverkets region Öst. 

 

Utöver listorna nedan vill Region Örebro län att kommunerna tar initiativ och bidrar i 

att identifiera och utreda bristfälliga skolvägar, oavsett kommunalt eller statligt 

vägnät. Region Örebro läns kollektivtrafikförvaltning kommer även att utreda 

bytespunkter i länet. 

 

1. Säkra skolvägar i landsbygderna (skolor vid väg som är tveksam eller 

olämplig att cykla på) 

2. Cykelvägar till hållplatser/bytespunkter i kollektivtrafikstråk 

3. Kumla (Säbylundssjön) – Örebro (Marieberg), väg 690 

4. Hidinge - Lanna – Vintrosa – Latorpsbruk, väg 562, 566 och 730 

5. Trafiksäkerhet i tätorter 

o Fjugesta (+Kyrkvägen), Åmmeberg, Åsbro, Ölmbrotorp, Garphyttan, 

Harge, Ekeby-Almby, Pålsboda 

6. Lindesberg – Vedevåg, etapp två väg 249 

7. Örebro – Vintrosa/Lanna, väg 691 (gamla E18) 

8. Askersund – Åmmeberg, etapp två väg 586 och 590 

9. Ås – Striberg, väg 763 

10. Hovsta – Ölmbrotorp, väg 830 

 

Behovet av cykelväg utreds även i åtgärdsvalsstudier från bristlistan i länsplan 2022-

2033 på nedan listade platser utom brist nummer ett. 

1. Regionbussarnas framkomlighet i tätort 

2. Riksväg 52, E20 – länsgräns mot Sörmland 

3. Riksväg 63, Hällefors och Kopparberg tätorter 

4. Riksväg 51, Almbro, Ekeby, Pålsboda och Svennevad tätorter 

5. Länsväg 244, Hällefors – Nora 

6. Länsväg 831, 840 och 842, Frövi tätort 

7. Länsväg 205, Askersund – Laxå - Degerfors – Karlskoga – Hällefors 

8. Genom- och/förbifart Nora 

9. Länsväg 249, Lindesberg – E20 

10. Länsväg 243, Karlskoga – Nora 

11. Länsväg 204, Fjugesta - Svartå 
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Postadress 

Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Er beteckning 

Samhällsplanering och Infrastruktur, Simon Jäderberg 2022-03-17 21RS8370  

   

Region Örebro län 

Box 1613 

701 16 Örebro 

  

 

Remissmissiv till regional cykelplan för 
Örebro län 2022 

Region Örebro län är ansvarig för utveckling av infrastruktur via länsplan för regional 

transportinfrastruktur (SFS 1997:263). Som fördjupning av cykelinvesteringar har vi 

tagit fram ett tjänstemannaförslag till en regional cykelplan och bjuder in till samråd. 

Era synpunkter behövs för att Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län ska 

kunna ta ställning till förslaget i september.  

 

Förslaget innehåller en beskrivning av cykelinfrastrukturen i länet och förutsättningar 

för cykling samt prioriteringar av behov, brister och åtgärder med fokus på cykel.  

 

Samrådet pågår från den 21 mars 2022 till den 20 maj 2022. 

Material 

På Region Örebro läns hemsida (www.regionorebrolan.se/remisser) hittar du 

remisshandlingarna till Regional Cykelplan 2022. 

Svara på remissen 

Region Örebro län önskar svar på remissen senast den 20 maj 2022.  

 

Skicka e-post till regionen@regionorebrolan.se  

Märk meddelandet med 21RS8370 

 

Skriv brev till Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro 

Märk brevet med 21RS8370 
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Särskilda frågor för kommuner, Länsstyrelse och Trafikverket att ta 

ställning till:  

 Vad är er sammanvägda bedömning av förslaget? 

 Är förslaget relevant sett ur er organisations perspektiv? 

 Är den regionala cykelplanen ett dokument som används av er organisation?  

o Om svaret är ja, hur vill er organisation använda sig av den regionala 

cykelplanen framöver?  

o Om svaret är nej, vad saknas för att er organisation ska kunna 

använda sig av cykelplanen? 

 Hur skulle samarbetet mellan organisationer kunna se ut för att på ett bättre 

sätt genomföra den regionala och de kommunala cykelplanerna samordnat? 

 Finns en egen cykelplan/-strategi idag? 

o Om ja, hur används den i det dagliga arbetet? 

o Om nej, varför finns ingen sådan?  

 

Svar från kommuner, Länsstyrelse och Trafikverket önskas i redigerbar PDF- eller 

wordfil. 

 

Kontakt 

Om du har frågor kontakta ansvarig tjänsteperson för planförslaget:  

Simon Jäderberg, 019-602 63 13, simon.jaderberg@regionorebrolan.se   

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Nina Höijer, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 

 

mailto:simon.jaderberg@regionorebrolan.se


Kommun Sträcka Kommunal 
cykelplan 

eller 
motsvarand

Vägnr Längd 
(km)

Vägbredd Cykelpote
ntial 

arbetspen
dling

Trafikmängd Hastighet Total 
poäng

Örebro/Kumla Mosås - Kumla Ja 690 4 9,6-13,5 3101 3510 80 47

Örebro Marieberg - Mosås Ja 690 3,5 9,6-13,5 2207 4590 50 46
Kumla/Hallsberg Sannahed -Ralavägen Ja 641 2 6,6-9,5 512 1980 70 44
Nora Nora-Gyttorp Ja 244 2 6,6-13,5 274 4370 70 42
Ljusnarsberg Kopparberg(kyrkbackenskolan)-

bryggeriet
Ja 63 0,4 6,6-13,5 213 4820 50 42

Hällefors Grythyttan - Hällefors Ja 244-63 6 6,6-9,5 250 3120 80 40
Örebro Hovsta - Ölmbrotorp Ja 830 4,5 3,6-9,5 404 2580 70 40
Örebro N Bro - Almbro Ja 675 2,7 3,6-6,5 696 990 70 37
Lindesberg Vedevåg - Lindesberg Ja 249/860 5 3,6-9,5 302 3540 80 36
Örebro N Bro Ja 675 1,3 3,6-6,5 1074 990 50 35
Örebro Ekeby-Almby Ja 679 1,2 3,6-6,5 405 300 50 35
Kumla Ekeby 642 0,3 3,6-6,5 441 130 50 34
Örebro Trafikplats Adolfsberg 20 6,6-9,5 657 10000 70 33
Örebro Trafikplats Förlunda 50 6,6-9,5 513 5000 70 33
Örebro Närkes Kil – Väg 746 Ja 744 4,4 3,6-6,5 309 2040 70 31

Hallsberg Hallsberg - Östansjö Ja 529 3,4 6,6-9,5 251 2200 70 31
Örebro Trafikplats Karlslundsgatan 18 6,6-9,5 1000 10000 50 31
Kumla Kumla 529 1,6 3,6-9,5 332 5910 70 30
Örebro Odensbacken Ja 207 2,4 1-6,5 167 3200 50 30

Hallsberg Pålsboda - Hallsberg 633 7,7 3,6-6,5 286 1420 80 30
Askersund Askersund - Åmmeberg Ja 590-586 5,4 3,6-6,5 274 1050 70 30

Hallsberg/Askersu
nd

Hallsberg - Åsbro 627 6,6 6,6-9,5 204 1930 80 30

Örebro Odensbacken - Hampetorp 52 8 6,6-9,5 0 4250 80 29

Örebro Örebro - Vintrosa Ja 691 14,6 3,6-13,6 369 680 70 28



Örebro Vintrosa Ja 730 1 3,6-9,5 221 2610 50 28
Askersund Åmmeberg Ja 586 3,1 3,6-6,5 253 1660 50 28
Ljusnarsberg Kopparberg Ja 799-792 2,9 3,6-9,5 170 2980 50 28
Kumla/Hallsberg Kumla - Hallsberg Ja 529 4,2 6,6-13,5 224 7190 80 27

Örebro Ölmbrotorp Ja 830 1,6 6,6-9,5 203 1900 70 27
Karlskoga Karlskoga- Gälleråsen Ja 205 3,85 6,6-9,5 181 4920 80 27

Örebro Örebro - Stortorp 677 5,1 3,6-6,5 331 900 70 27
Kumla/Hallsberg Ekeby - Sköllersta 672 4,6 3,6-6,5 248 900 70 27
Lindesberg Lindesberg/Gusselby Ja 68 2,52 3,6-9,5 212 3330 80 27
Örebro Stora Mellösa - Odensbacken Ja 207 4,8 3,6-6,5 90 2750 80 26
Askersund Stjärnsund-Hammar Ja 50 4 2+1 0 7420 100 26
Örebro/Kumla Almbro - Ekeby 51-642 3,5 3,6-6,5 388 130 70 26
Örebro Marieberg - väg 687 51 2 2+1 107 6000 100 26
Örebro Glanshammar Ja 823 1,2 3,6-9,5 352 1980 50 26
Hallsberg/Örebro Sköllersta - Askersby 52 8,8 6,6-9,5 68 5260 80 26
Askersund Åsbro Ja 608 1,2 3,6-6,5 220 1720 30 25
Lekeberg Fjugesta-Mullhyttan Ja 204 9 6,6-9,5 100 3110 80 25
Lindesberg Vedevåg - Lindesberg Ja 249-845/860 5 6,6-9,5 24 3540 80 25
Laxå Laxå - Röfors Ja 205 1,6 6,6-9,5 19 2410 80 25
Örebro Ekeby-Almby - Stora Mellösa Ja 679-207 11 3,6-6,5 0 3300 70 25

Degerfors Degerfors Ja 555 0,7 6,6-9,5 117 880 70 25
Örebro Hampetorp 52 1,5 6,6-9,5 18 3890 50 24
Degerfors Degerfors-Svartå 205 11,3 6,6-9,5 0 2050 80 24
Kumla Kumla - Kvarntorp (rondellen) 52 5,6 6,6-9,5 182 4640 80 24
Karlskoga Karlskoga - Lerängen (722) Ja 243 1,68 3,6-9,5 163 2080 70 24

Kumla/Hallsberg Kvarntorp - Sköllersta 52 2,3 6,6-9,5 146 5260 80 24
Hallsberg Sköllersta 52 2 6,6-9,5 135 5260 80 24
Hallsberg Pålsboda 51 1,9 3,6-9,5 119 x 50 24



Lekeberg Lanna - Fjugesta Ja 204 6,2 6,6-9,5 146 3000 80 23
Lekeberg Lanna Ja 204 0,2 6,6-9,5 144 3830 80 23

Lindesberg Fellingsbro Ja 249 2,7 6,6-9,5 54 2820 50 23

Askersund Rude - Olshammar 49 10,3 2+1 0 2400 80 23
Kumla 52 - Hällabrottet 637 1,8 9,6-13,5 4 5960 80 23

Lindesberg Fellingsbro Ja 815 0,6 3,6-6,5 30 1140 50 22
Askersund Stubbetorp - Aspa Ja 49 0,5 6,6-9,5 95 2160 80 22
Laxå Laxå - Ågrena 205 5,2 6,6-9,5 80 1300 80 22
Lekeberg Fjugesta - Mullhyttan Ja "204" 11 6,6-9,5 100 2270 80 22

Laxå Laxå - Hasselfors E20/511 15,6 3,6-6,5 2 700 80 22
Lindesberg Vedevåg Ja 249 2,3 6,6-9,5 126 2950 70 21
Örebro Stora Mellösa Ja 207 0,8 3,6-6,5 110 200 30 21

Lindesberg Frövi - Vedevåg Ja 831-249 7 6,6-9,5 102 2950 70 21
Örebro Stora Mellösa Ja 668 0,5 3,6-6,5 78 3320 30 21

Örebro Odensbacken Ja 667 0,5 3,6-6,5 14 210 30 21
Örebro/Lindesberg Ervalla - Frövi 831 6,5 6,6-9,5 61 2630 80 21
Lindesberg Storå - Stråssa 871 3,1 6,6-9,5 49 800 70 21
Örebro Trafikplats Munkatorp 823 6,6-9,5 384 3600 70 21

Ljusnarsberg Kopparberg - Ställdalen Ja 792 4,3 6,6-9,5 160 1240 80 21

Lindesberg Fellingsbro - Arboga 249 12,9 3,6-6,5 0 2730 80 21

Lekeberg Fjugesta-Mullhyttan Ja 204 9 6,6-9,5 100 2270 80 20

Kumla Hällabrottet 637 3,1 6,6-9,5 285 320 70 20
Lindesberg Frövi (831) - Fellingsbro 249 13,4 6,6-9,5 94 2180 80 20



Lindesberg Frövi Ja 831 1 6,6-9,5 130 2860 50 19
Hallsberg Östansjö Ja 529 2,4 6,6-9,5 117 2200 50 19
Nora Karlslunds kapell - Born Ja 767 2,8 3,6-9,5 116 1950 70 19

Degerfors Svartå 205 6,6-9,5 44 1940 50 19

Hallsberg Sköllersta - Pålsboda 51 6,5 3,6-6,5 70 1000 70 19
Hallsberg Östansjö - Vretstorp 529-517 6,1 6,6-9,5 0 1060 70 19
Askersund Åsbro - Skyllberg 

(Rönneshyttevägen)
608-595 7,5 6,6-9,5 109 600 80 18

Nora Ås - Striberg Ja 763 2,5 3,6-6,5 91 690 70 18
Lekeberg Mullhyttan Ja 513-204 1,8 3,6-6,5 54 1320 50 18
Askersund Hammar-Harge Ja 50/589 1,2 3,6-6,5 6 ? 50 18
Ljusnarsberg Ställdalen 792 1,9 1-9,5 113 810 50 18

Örebro Vintrosa - Lanna Ja 730-562 1,3 3,6-6,5 171 880 70 17
Lindesberg Frövi Ja 842 1,6 3,6-9,5 130 810 50 17
Örebro Stortorp-Hidingsta 677 3,25 3,6-6,5 149 640 70 17
Lekeberg Fjugesta Ja 564 5,3 6,6-9,5 46 2020 40 17
Karlskoga/Degerfo
rs

Dammängsvägen - Duvedalen Ja 555 2,5 3,6-6,5 0 880 70 17

Hällefors Grythyttan 718 1,8 3,6-9,5 167 1004 50 16
Nora Ås Ja 763 0,7 6,6-9,5 76 1710 50 16

Örebro/Lekeberg Vintrosa - Lanna Ja 730-691 1,3 6,6-9,5 28 2610 40 16

Nora Striberg Ja 763 0,3 3,6-6,5 24 690 50 16
Kumla Ekeby - Kvarntorp (rondellen) 642-51 2,1 3,6-6,5 130 130 70 16

Degerfors Duvedalen - Degerfors Ja 555 3,5 6,6-9,5 47 880 70 16
Örebro Ervalla Ja 831 0,9 6,6-9,5 36 1820 15
Örebro E20 - länsgräns 823 8,3 9,6-13,5 14 2710 50 15



Lindesberg Södra infarten Lindesberg - Yxe 50-766 1,7 2+1 0 6950 70 15

Lekeberg Fjugesta (Kyrkvägen) 524 0,8 3,6-6,5 143 929 40 14

Lekeberg Hidinge skola - Sälvenkorset Ja 566 0,7 3,6-6,5 43 650 40 14
Hallsberg Sköllersta 673 1 3,6-6,5 135 910 40 13
Örebro Ölmbrotorp - Ervalla Ja 830 4,8 3,6-9,5 122 1480 70 13
Örebro/Sörmland Hampetorp - Läppe 52 7 6,6-9,5 0 3110 80 13
Laxå Sandstubbetorg - Åvik (505/511) 20 2,6 3,6-6,5 0 700 70 11
Lekeberg/Degerfor
s

Mullhyttan - Svartå "204" 11 6,6-9,5 0 900 70 10

Lekeberg/Degerfor
s

Mullhyttan - Svartå 204 11,5 6,6-9,5 0 900 70 10
Kumla Hällabrottet - 633 637 1,4 6,6-9,5 0 320 70 10

Karlskoga Västerleden-Kilsta Ja 708 3,6-9,5 107 690 70 9
Kumla/Lekeberg Åbytorp - Fjugesta 534 13,5 3,6-6,5 60 1440 70 9

Kumla Hardemo - 20 532 5,5 3,6-6,5 18 540 70 8
Degerfors Åtorp 545 6,6-9,5 37 830 50 8
Lekeberg Fjugesta Ja 518 1,5 3,6-6,5 7 690 70 7
Kumla Kumla - Ekeby Ja 647 8 3,6-6,5 76 410 70 7
Hallsberg/Askersu
nd

Hallsberg - Åsbro 
(Långängsspåret)

x 6 Banvall ? 0 70 6

Örebro/Lekeberg Vintrosa - Lekhyttan 730/691 7 6,6-9,5 0 460 70 5

Kumla Åbytorp Ja 628 0,7 3,6-6,5 75 620 30 4
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1. Underlag och metod 

I det här avsnittet beskrivs vilket underlag som har använts och hur prioritering av 

cykelvägar har gjorts. 

1.1 Cykelpotentialstudie 
2019 tog VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) fram en 

cykelpotentialstudie på beställning av Region Örebro län, Region Sörmland och 

Region Västmanland. Syftet var att ge bättre beslutsunderlag till nästa framtagande av 

länsplan och planering för cykelinfrastruktur. Cykelpotentialstudien har ersatt den 

tidigare använda Kågessonmodellen som angav ett mått på behov av cykelväg utifrån 

ortsstorlek och avstånd mellan tätorter. Med hjälp av cykelpotentialstudien kan vi nu 

se vilka stråk i länet som har den högsta potentialen för cykling, vilket underlättar 

prioriteringen. Cykelpotentialstudien väger in både ortsstorlek och avstånd mellan 

invånarnas faktiska bostad och arbete/skola liksom tillgång till kollektivtrafik. VTI 

har använt en metod som utgått från befolkningsuppgifter och kunnat koppla hem till 

arbetsplats eller skola och har simulerat troliga resvägar utifrån olika antaganden. 

Metoden gör cykelpotentialstudien mer pålitlig än Kågessonmodellen eftersom vi i 

högre grad kan se hur människor kan tänka sig röra sig i sin vardag. 

 

Resultatet visualiseras i en klickbar karttjänst där information om vägar även hämtats 

från Trafikverkets NVDB (Nationella vägdatabasen), vilket gör att man kan se om 

cykelbana finns, hastighet på motordrivna fordon, årsdygnsmedeltrafik, 

vägbeläggning, lutning etcetera. All data sammanvägs när potentialen räknas fram 

eftersom geografiska och infrastrukturella faktorer påverkar hur snabbt och säkert 

cyklisten kan ta sig fram. Antaganden är att alla förvärvsarbetande som har ett 

pendlingsavstånd på max 20 km, eller 7 km, ska cykla till arbetet via den snabbaste 

vägen och att ingen ska jobba hemifrån. Cykelpotentialstudien gjordes innan 

Coronapandemin slog till.  
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Studien visar också tillgängligheten som finns idag och har i SAMS-rutor en 

värdering av hur många förvärvsarbetande eller skolelever som kan cykla till arbetet 

på 15 minuter respektive till skola på 10 minuter. Det ger en bild av potentialen av att 

bygga cykelbana på just den platsen. I exemplet visas potentialen för Sannahed – 

Ralavägen som, när den är klar, kommer binda ihop Hallsberg och Kumla, via 

Sannahed.  

 

 
Figur 2. Ju rödare ruta desto större andel av de som bor i rutan kan cykla till arbetet på max 15 minuter. 

Figur 1. Till vänster, visualisering av dagens förutsättningar. Till höger visas potentialen på sträckan utifrån 

angivna antaganden. 
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Figur 3.  Ju blåare färg desto större andel barn i rutan kan cykla till grundskola på 10 minuter. 

Cykelpotentialstudien räknar med att alla ska cykla till arbetet eller skolan. Siffrorna 

är därför mer en fingervisning av vilka stråk som kan tänkas ha stor potential att vara 

ett samhällsekonomiskt effektivt cykelobjekt. En stor del av potentialen för 

arbetsrelaterade resor ligger i de långa resorna med cykel som möjliggörs av elcyklar 

och andra elfordon. Men en cykelbana ger också möjlighet till andra typer av resor 

som inte sker längs hela stråket. Potentialen för skolresor ger ytterligare kunskap om 

sträckan men för att titta på behovet av cykelväg vid länets skolor behövs även 

kommunernas lokala kunskap.  

 

Stråk med potential för arbetspendling 

I inventeringen av stråk har vi haft flera utgångspunkter. Dels de stråk som 

identifierats tillsammans med kommunerna när Cykelstrategi för Örebroregionen 

togs fram 2015, dels de stråk och delsträckor identifierade i utredningar som 

genomförts, och dels de inspel som kommit in i arbetet med länsplan för regional 

transportinfrastruktur 2022-2033. Den siffra som nedan beskriver potentialen i dessa 

stråk är inte den högsta och heller inte den lägsta på stråket. Potentialen varierar 

nämligen över långa sträckor och kan ibland till och med vara 0 för både 

arbetspendling och skolresor på en plats, men ha stor potential på en annan plats. 

Sträckor som inte nämns i listorna nedan har mindre än 100 i potential men finns med 

i bilaga 3 som innehåller bruttolistan över stråken.  

 

De kursiva raderna är stråk där vägplan avslutats/pågår. Grythyttan-Hällefors, 

Sannahed – Ralavägen, Norra Bro – Almbro byggs som separata gång- och 
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cykelvägar med upprustade hållplatser vid vägen. Örebro – Ekeby blir separat gång- 

och cykelväg fram till Gällersta kyrka och åtgärdas i samband med ombyggnation av 

väg 51. Väg 642 har fått asfaltsbeläggning för säkrare cykling. 

 

Stråket Örebro – Garphyttan är inte aktuell för att cykelväg finns på banvall i 

närheten. Kopparberg C – Bryggeriet är bara delvis utbyggt och får därför stå kvar. 

Väg 529 Kumla – Hallsberg är överstruken för det finns högre potential i andra 

förbindelser som inte ligger längs med statligt vägnät.  

 

Cykelbanor med hög potential för arbetspendling 20km (>400 personer) 

Kommun Väg  Sträcka Potential 

Kumla/Örebro 690 Kumla-Örebro 2218 

Kumla/Örebro 51/642 Örebro-Ekeby 776 

Örebro 675 Norra Bro-Almbro 700 

Örebro 733 Örebro – Garphyttan 640 

Hallsberg/Kumla 641 Sannahed – Ralavägen 512 

Örebro 830 Hovsta - Ölmbrotorp 452 

Lekeberg/Örebro 691 Örebro – Lanna, Örebro - 

Vintrosa 

410 

 

Cykelbanor med medel potential för arbetspendling (200-400 personer) 

Kommun Väg Sträcka Potential 

Örebro 677 Örebro – Stortorp 331 

Örebro 744 Örebro – Närkes kil 309 

Lindesberg 249/860 Lindesberg – Vedevåg 302 

Hällefors 63/244 Grythyttan - Hällefors 279 

Askersund 590/586 Askersund – Åmmeberg 274 

Nora 244 Nora – Gyttorp 274 

Hallsberg 529 Hallsberg – Östansjö 251 

Kumla 672 Ekeby – Sköllersta 248 

Hallsberg 633 Hallsberg – Pålsboda 229 

Kumla/Hallsberg 529 Kumla – Hallsberg 224 

Ljusnarsberg 63 Kopparberg C – Bryggeriet 213 

Lindesberg 68/864 Lindesberg – Gusselby 212 

Hallsberg 627 Hallsberg – Åsbro 204 

 

Cykelbanor med låg potential för arbetspendling (100-200 personer) 

Kommun Väg Sträcka Potential 

Kumla 52 Kumla – Kvarntorpsrondellen 182 

Karlskoga 205 Karlskoga – Gälleråsen 181 
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Örebro 730/562 Vintrosa – Lanna 171 

Ljusnarsberg 233/799 Kopparberg – Bångbro 170 

Karlskoga 243 Karlskoga – Lerängen 163 

Ljusnarsberg 792 Kopparberg – Ställdalen 160 

Örebro 677 Stortorp – Hidingsta 149 

Kumla 52 Kvarntorp – Sköllersta 146 

Lekeberg 204 Lanna – Fjugesta 146 

Kumla 51/642 Ekeby – Kvarntorp 130 

Örebro 830 Ölmbrotorp – Ervalla 122 

Degerfors 555 Degerfors - Duvedalen 117 

Nora 767 Karlslunds kapell – Born 116 

Askersund/Hallsberg 595/597 

/608 

Åsbro – Skyllberg 109 

Karlskoga 708 Västerleden – Kilsta 107 

Nora 765 Nora – väg 244 104 

Lindesberg 249/831 Frövi – Vedevåg 102 

Lekeberg 204 Fjugesta – Mullhyttan 100 

 

1.2 Cykelbarhet 
Tyréns1 har tagit fram en metod för att mäta cykelbarhet på väg. Cykelbarheten 

beskriver om vägen är lämplig att cykla på. Är det tillräckligt låg hastighet för övrig 

trafik, tillräcklig få fordon och en infrastruktur som ger förutsättningar för säker 

cykling så är vägen cykelbar.  

 

I appliceringen av metoden för Örebro län har data från NVDB använts. Resultatet av 

cykelbarheten visualiseras i en karta som ger en överblick över vilka förbindelser i 

länet som är cykelbara eller inte. Det är data för både kommunalt och statligt vägnät 

som har använts.  

 

                                                
1 https://stcykelbarhet.blob.core.windows.net/webstorage/cykelbarhet_slutrapport.pdf  

https://stcykelbarhet.blob.core.windows.net/webstorage/cykelbarhet_slutrapport.pdf
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2. Prioritering av cykelvägar på statligt 
vägnät 

Region Örebro län är ansvarig för utvecklingsmedel för cykelinfrastruktur på statligt 

regionalt vägnät via rollen som länsplaneupprättare. Medel för investeringar finns i 

länsplan för regional transportinfrastruktur. Länsplanen genomförs av Trafikverket, 

som är väghållare av de vägar som investeringarna görs. Vilka cykelvägar som ska 

byggas finns beskrivet i den regionala cykelplanen. Där har en regional politisk 

prioritering gjorts och Trafikverket bygger ut cykelvägarna enligt den prioriteringen i 

den takt budgeten i länsplanen tillåter.  

 

Prioriteringen har föregåtts av ett arbete som består av tre delar 

- Inventering 

- Poängsättning 

- Kvalitativ analys 

 

I inventeringen är både kommuner och Trafikverket inblandade. Deras kunskap 

behövs för att dels veta vilka stråk som saknar cykelväg och längs vilka vägar det är 

aktuellt att bygga cykelväg. 

 

I delen där poängsättningen görs har flera faktorer spelat roll, såväl infrastrukturella 

som sociala. Varje potentiell cykelväg har bedömts utifrån samma grunder.  

 

Den kvalitativa analysen är både en problembeskrivning av de faktorer som bedömts 

poängmässigt och en sammanvägd bedömning av infrastrukturella och sociala 

aspekter samt det som finns i omvärlden som kan påverka. Till exempel andra 

byggnationer, järnvägsspår etcetera som kan leda till minskade/ökade kostnader. 

Sammanvägt leder det till en prioritering.  

 

Steg 1 – inventering av cykelstråk 
Inför den första regionala cykelstrategin som togs fram 2016 så gjordes ett rejält 

inventeringsarbete med hjälp av länets kommuner som bidrog med lokal kunskap om 

vilka vägar där utbyggnad av regional cykelväg var önskvärd/behövdes. Det arbetet 

resulterade i utpekande av 61 olika stråk bestående av 165 sträckor, varav 46 är 

befintliga cykelvägar idag. 

 

Vid framtagande av ny länsplan för åren 2022-2033 skickades formella frågor ut till 

kommunerna där en uppgift var att identifiera brister och behov inom infrastruktur. 

Kommunerna ombads också prioritera bristerna. Denna information har kompletterat 

den första inventeringen. Inför framtagandet av ny regional cykelplan har det material 
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som sammanställts i en excelfil efter inventeringarna skickats ut till kommunerna för 

ytterligare inspel av prioriteringar och nya cykelstråk. 

Steg 2 – förutsättningar 
Varje väg i länet har sina egna förutsättningar som spelar olika stor betydelse för 

cyklisten och för investeringen i sig.  

 

För cyklisten är det viktigt att vägen är säker och cykelbar. En separat cykelbana 

bidrar till det bäst. Men för de stråk där det inte finns en cykelbana går det att på sikt 

acceptera vissa förutsättningar mer än andra. Framförallt spelar följande aspekter roll:  

- Bredd på vägen  

- Hastighet på övriga fordon (km/h) 

- Trafikmängd (ÅDT, årsdygnsmedeltrafik) 

 

Som exempel kan det vara rimligt att vänta med att bygga cykelbana på en bred väg 

och låg trafikmängd för att de faktorerna tillsammans gör att det blir lättare för 

motorfordon att väja och färre konfliktpunkter än på smalare vägar. Då kan de 

begränsade medlen istället läggas på att bygga cykelbana vid vägar som har sämre 

förutsättningar med smal vägbana och/eller hög hastighet eller trafikmängd. Det finns 

dock på särskilt breda vägar möjlighet att med små medel skapa ett säkert regionalt 

cykelstråk.  

Steg 3 – poängsättning 
För att se vilka potentiella cykelvägar som skulle kunna ge bäst effekt för pengarna på 

trafiksäkerhet och tillgänglighet har ett poängsystem skapats. Utöver de ovan 

beskrivna förutsättningarna har tre faktorer lagts till:  

1. Om cykelvägen ligger längs med kollektivtrafikstråk 

2. Om det finns hög cykelpotential 

3. Sociala nyckelvärden 

Kollektivtrafik 

Att bygga cykelvägar där det finns kollektivtrafik skapar bättre incitament att välja 

cykeln ihop med kollektivtrafik istället för att välja bil. Det bidrar till att ”hela resan” 

ska funka för resenären. I nuläget saknas cykelväg längs stora delar av det vägnät som 

täcks av kollektivtrafikens yttäckning vilket gör det naturligt för många som inte bor 

direkt vid en hållplats att välja bort kollektivtrafiken till förmån för bilen för att det är 

långt och farligt att gå/cykla till en hållplats. Det leder bland annat till mindre intäkter 

till kollektivtrafiken, vilket leder till färre medel för att bedriva trafik i länet och till 

trängselproblem i transportsystemet och mer utsläpp av växthusgaser. 
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För de som inte har valet att ta bilen, barn och personer utan körkort, tvingas de att ta 

sig en ibland farlig och långa vägen till hållplatsen. Det valet visar på att vi varken har 

ett jämlikt eller jämställt transportsystem och därför har denna faktor prioriterats högt 

i poängsättningen. Där låg potential för cykling och kollektivtrafik finns fungerar det 

ofta bra att cykla på lågtrafikerat vägnät eller använda Närtrafik2 för att ta sig till 

närmsta hållplats. 

Cykelpotentialstudie 

2019 tog VTI (statens väg- och transportforskningsinstitut) fram en 

Cykelpotentialstudie på beställning av Region Örebro län. Där har data från NVDB 

(nationella vägdatabasen) om transportinfrastrukturen samkörts med data om 

befolkning från SCB, som visar var människor i länet bor och arbetar eller går i skola. 

Utifrån data visar analysen vilka vägar i länet som har högst potential för cykling om 

cyklisten tar den snabbaste vägen mellan punkt A och B. Cykelpotentialstudien har 

därför även den vägt tungt i poängsättningen eftersom den visar var medlen kommer 

till nytta för flest människor. 

Sociala nyckelvärden 

I framtagandet av ny länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 2022-2033 

gjordes en social konsekvensanalys av Trivector som även använts i framtagande av 

regional cykelplan. Analysen gjordes utifrån data från SCB och på DeSO-nivå3. Den 

resulterade i geografiskt kopplade brister i länet som visar på olika former av sociala 

problem:  

- Höga ohälsotal 

- Diversitetsindex 

- Socioekonomiskt index 

- Kombinerade index (områden med flera av de tre ovan) 

Ohälsotal 

Ohälsotal innebär genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpenning per invånare 

inom ett DeSO-område. 

Diversitetsindex 

Diversitetsindex är baserat på hur stor andel av befolkningen inom ett område som är 

utlandsfödd och hur många nationaliteter som finns representerade inom området. Ett 

                                                
2 Länstrafikens nya tjänst för 2022, där människor i gles- och landsbygd utan linjelagd 

kollektivtrafik kan beställa kollektivtrafik via taxi till dörren, för att kunna ta sig till närmsta 

hållplats med linjelagd kollektivtrafik. 
3 DeSO delar in Sverige i 5 984 områden som vid starten har mellan 700 och 2 700 invånare. 

Indelningen tar hänsyn till de geografiska förutsättningarna så att gränserna, i möjligaste mån, 

följer exempelvis gator, vattendrag och järnvägar. Viktiga byggstenar som använts för att 

skapa DeSO är tätorter och valdistrikt. 
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högt diversitetsindex behöver inte innebära en större risk för utsatthet och 

utanförskap, däremot kan det vara en faktor som medför ökad risk i områden som 

samtidigt uppvisar hög socioekonomisk utsatthet (högt socioekonomiskt index). 

Eftersom diversitetsindexet enskilt inte säger något har 0 poäng givits för den faktorn, 

men den ingår i poängsättningen för kombinerade index. 

Socioekonomiskt index  

Indexet har beräknats utifrån arbete, utbildning och ekonomiskt bistånd. Områden 

med högt socioekonomiskt index är områden med  

- minst andel förvärvsarbetande, 

- minst andel invånare med gymnasial examen och 

- stor andel ekonomiskt bistånd 

 

Områdenas sammanvägda socioekonomiska index erhålls genom att summera 

poängen inom de tre faktorerna. 

Kombinerat index 

Kombinerat index berör de områden i Örebro län som har förhållandevis låg 

socioekonomisk status och dessutom högt ohälsotal och/eller högt diversitetstal. I 

dessa områden finns således förhöjd risk för utsatthet och utanförskap. Värt att notera 

är att de allra flesta områdena återfinns i eller mycket nära regionens större tätorter. 

Områden med lågt socio-ekonomiskt index, högt diversitetsindex och högt ohälsotal 

återfinns i flera av de större tätorterna, men det är i Örebro och Karlskoga som det 

finns fler än ett område med höga värden i alla tre indexen. 

Kommunal prioritering 

Kommunerna har bidragit till inventeringen av cykelvägar och har utgått från 

beslutade dokument, till exempel kommunala cykelplaner och översiktsplaner. Om en 

cykelväg prioriterats gemensamt av två eller flera kommuner har det vägt högre än 

enskilda prioriteringar. 

Poängmatris 

Totalt har cykelvägarna ”tävlat” om maximalt 62 poäng utifrån den poängsättning 

som redovisas nedan. Hög potential och samband med kollektivtrafik har spelat störst 

roll. Poängen är inte utslagsgivande utan har gett en bild av var det finns störst behov 

av cykelväg. 

 

Cykelpotentialstudie 

Potentialen för förvärvsarbetare att cykla till/från arbetet från hemmet. Högt värde 

ger hög poäng. 

Över 400 – 10p 
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200-400 – 5p 

0-200 – 0p 

 

Kollektivtrafikstråk 

Finns kollektivtrafik enligt dagens ekonomiska förutsättningar är det ett prioriterat 

kollektivtrafikstråk. 

Ja – 20p 

Nej – 0p 

 

Ohälsotal 

Antal sjukdagar per år per capita. Högt värde ger hög poäng. 

>30 - 2p 

24-30 - 1p 

0-23 - 0p 

 

Diversitetsindex 

Inga poäng har delats ut pga att den är beroende av andra sociala nyckelvärden. 

 

Socioekonomiskt index  

Lågt värde = dåliga socioekonomiska förutsättningar och därmed hög poäng 

3 eller 4 – 2p 

5 eller 6 – 1p 

7, 8 eller 9 – 0p 

 

Kombinerat index 

Ju fler kombinerade index desto högre poäng. Ohälsotal och diversitet finns ej som 

kombination.  

Socioekonomiskt, diversitet och ohälsotal – 6p 

Socioekonomiskt i kombination med diversitet eller ohälsotal – 3p 

Ingen kombination – 0p 

 

Kommunal prioritering 

Prioritering i befintliga styrdokument, t ex kommunal cykelplan/översiktsplan 

Om två eller flera kommuner prioriterat en regional cykelväg högt – 6p 

Om en kommun prioriterat cykelvägen – 1p 

Om cykelvägen är prioriterad lågt/inte alls – 0p 

 

Trafikmängd* 

Antal fordon utifrån data i vägtrafikflödeskartan som mäter årsdygnsmedeltrafik 

(ÅDT). Högt värde ger hög poäng. 

>4000 – 8p 

https://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation
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3000-4000 – 6p 

2000-3000 – 3p 

1000-2000 – 1p 

<1000 – 0p 

 

Hastighet* 

Hastighetsföreskrift på vägen för motorfordon. Data från NVDB (Nationella 

vägdatabasen). Högt värde ger hög poäng. 

>80 – 5p 

70 – 4p 

60 – 3p 

50 – 2p 

40 – 1p 

<30 – 0p 

 

Vägbredd* 

Data från NVDB (Nationella vägdatabasen). Lågt värde ger hög poäng. 2+1-vägar 

ger högst för att cykling är högst olämplig (ej förbjuden) där. 

2+1-väg – 3p 

3,6-6,5 – 2p 

6,6-13,6 – 1p 

>9,6 – 0p  

 

*Vid inventering av cykelvägar har det ofta förekommit att stråken har variationer av 

ÅDT, hastighet och vägbredd. Därför har analysen utgått från ”den värsta delen” av 

vägen för att förenkla analysen och inte bortse från vissa särskilt farliga delar. 

 

Steg 4 - kvalitativ analys 

En kvalitativ analys har gjorts av de cykelstråk som har identifierats. Den kvalitativa 

analysen har kompletterat den kvantitativa analysen. Omvärldsfaktorer som 

Nationella transportinfrastrukturobjekt, geografiska och demografiska förutsättningar 

och kommunal översiktsplanering har tagits till hänsyn. Resultatet av den kvalitativa 

och kvantitativa analysen är det förslag på prioritering av objekt och utredningar i den 

regionala cykelplanen. 

Prioritering 
Prioriteringen är i slutändan politisk och beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden i 

Region Örebro län. 
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Samhällsbyggnadsnämnden  

Samordning av arbetet för Agenda 2030 
 

Sammanfattning 

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny 
utvecklingsagenda, Agenda 2030. Kommunfullmäktige i Karlskoga 
kommun beslutade i november 2020 att ställa sig bakom de globala målen 
i agenda 2030 och uppdra åt tjänstepersonsorganisationen att ta fram en 
strategi för att nå hållbar utveckling.  
 
Den 21 oktober 2021 reviderades samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente (§ 172, dnr 2020–0403) där ansvar för miljöstrategiskt arbete 
inklusive samordning av arbetet med Agenda 2030, flyttades från 
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.  
Inom samhällsbyggnadsnämndens förvaltning finns enheten för ekologisk 
hållbarhet och även enheten för social hållbarhet inkl. barnrätt och 
folkhälsa, samt samhällsutveckling och geodataenheten. Följande punkter 
identifierats som särskilt viktiga för att nå framgång med 
hållbarhetsarbetet: 

1. Identifiera ett nuläge för Karlskoga kommun – vilka mål uppfyller 
kommunen och vilka behöver man agera mer för att nå.  

2. Ta fram förslag till en politiskt beslutad policy för Agenda 2030. 
Förhållningssätt och vägledande principer, hur jobbar Karlskoga 
kommun för att nå agenda 2030 och därmed kunna sträva efter att 
uppnå hållbarhet. 

3. Ge förutsättningar för att öka kunskapen om Agenda 2030 hos 
förtroendevalda och tjänstepersoner. 

4. Arbeta med system och rutiner så att uppföljning av Agenda 2030 
kan ske inom ramen för den ordinarie uppföljningen. 

I samband med att Karlskoga kommun börjat konkretisera uppdraget 
(beslutet att ställa sig bakom Agenda 2030) har länsstyrelsen i Örebro län 
kontaktat kommunerna i länet för att erbjuda en möjlighet att tillsammans 
ta fram och ställa sig bakom en avsiktsförklaring för Agenda 2030. Den 
beräknas kommuniceras med medborgarna i kommunerna under hösten 
2022.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att godkänna att arbetssättet för 
samordning av arbetet för Agenda 2030 godkänns. Att uppdraget pågår till 
och med år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 9 maj 2022 
Protokollsutdrag, KF § 173, motion om Agenda 2030 
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Bakgrund 
Den 10 november 2020 besvarade kommunfullmäktige en motion om 
Agenda 2030 (§ 173 Dnr 2019–00502). Kommunfullmäktige beslutade att 
bifalla motionens förslag att ställa sig bakom de 17 globala målen i Agenda 
2030 samt att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en strategi för att 
nå hållbar utveckling.  
 
Den 21 oktober 2021 reviderades samhällsbyggnadsnämndens 

reglemente (§ 172, dnr 2020–0403) och ansvaret för miljöstrategiskt 
arbete inklusive samordning av arbetet med Agenda 2030, flyttades från 
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.  
Inom samhällsbyggnadsnämndens förvaltning finns enheten för ekologisk 
hållbarhet och även enheten för social hållbarhet inkl. barnrätt och 
folkhälsa, samt samhällsutveckling. Därmed har samhälle och 
serviceförvaltningen ansvaret för utveckling, kunskap och ge stöd i de 
områden som berörs i Agenda 2030.  
 
I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny 
utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den består av 17 globala mål för hållbar 
utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar 
och skapa fredliga och trygga samhällen. Världens regeringar är ansvariga, 
men de globala målen berör oss alla. I svenska regeringens handlingsplan 
för Agenda 2030 påpekas vikten av det arbete som sker i kommuner och 
regioner för att Sverige ska nå målen i Agenda 2030.  
 
Agenda 2030 samlar alla dimensioner av hållbarhet på ett enkelt och 
pedagogiskt sätt och en styrka är att de ekonomiska, sociala och 
ekologiska hållbarhetsaspekterna har samma tyngd. Betydelsen av 
respektive mål är olika beroende på vart i världen man befinner sig varvid 
vissa mål är mer prioriterade att arbeta med i Sverige eller Karlskoga, 
däremot är alla mål viktiga och hänger ihop med varandra på olika sätt. 
 
I Karlskoga pågår idag många aktiviteter som leder till uppfyllandet av de 
17 hållbarhetsmålen. Dessa aktiviteter är dock inte kopplade till Agenda 
2030-arbetet på ett strukturerat sätt. Karlskoga kommun har heller 
därmed inte en samlad bild av vilka hållbarhetsmål som kommunen redan 
arbetar med och vilka som behöver prioriteras. 
 
I samband med att Karlskoga kommun börjat konkretisera uppdraget 
(beslutet att ställa sig bakom Agenda 2030) har länsstyrelsen i Örebro län 
kontaktat kommunerna i länet för att erbjuda en möjlighet att tillsammans 
ta fram och ställa sig bakom en avsiktsförklaring för Agenda 2030. 
Länsstyrelsen har ett nationellt uppdrag att samordna arbetet kring 
Agenda 2030 i respektive län. Att delta på denna samordnade insats för 
Agenda 2030 är en fördel för kommunen, dels för att visa att kommunen 
arbetar med hållbar utveckling via Agenda 2030, dels för att det ger 
mervärden som marknadsföringen och inspiration. 
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Avsiktsförklaringen skrivs under av kommundirektörerna för de 
kommuner som valt att delta, under hösten 2022, enligt länsstyrelsens 
tidsplan. 
 
Beskrivning av ärendet 
I arbetet med att identifiera hur Karlskoga kommun ska bedriva arbete 
som leder till ökad hållbarhet genom Agenda 2030, har många olika 
angreppssätt och organisering av arbetet identifierats. En kommun är en 
stor organisation och vägvalen många. I omvärldsbevakning och dialog 
med andra kommuner och organisationer har följande punkter 
identifierats som särskilt viktiga för att nå framgång med 
hållbarhetsarbetet: 

5. Identifiera ett nuläge för Karlskoga kommun – vilka mål uppfyller 
kommunen och vilka behöver man agera mer för att nå.  

6. Ta fram förslag till en politiskt beslutad policy för Agenda 2030. 
Förhållningssätt och vägledande principer, hur jobbar Karlskoga 
kommun för att nå agenda 2030 och därmed kunna sträva efter att 
uppnå hållbarhet. 

7. Ge förutsättningar för att öka kunskapen om Agenda 2030 hos 
förtroendevalda och tjänstepersoner. 

8. Arbeta med system och rutiner så att uppföljning av Agenda 2030 
kan ske inom ramen för den ordinarie uppföljningen. 

Arbetssätten förväntas leda till mer kunskap, mer handling och i 
förlängningen en mer hållbar kommun.  
 
Förtydligade av punkterna 
 
Identifiera NULÄGE för Agenda 2030 

För att få kunskap om vad Karlskoga kommun redan gör för att uppfylla de 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 behöver ett nuläge identifieras. 
Nuläget bidrar till att skapa driv att bli ännu bättre på hållbarhet, eftersom 
kommunen vet vad organisationen behöver jobba med i stället för att tro 
att det som görs är tillräckligt bra. Det ger Karlskoga kommun en tydligare 
bild på vad vi är duktiga på och vad vi behöver prioritera för att nå 
hållbarhet. 
 
Besluta om en POLICY om Agenda 2030 

En politiskt beslutad policy för Agenda 2030 beskriver Karlskoga 
kommuns förhållningsätt och vägledande principer om Agenda 2030 och 
hållbarhet. En policy är en tydlig signal att frågan är prioriterad och den 
beskriver hur kommunen agerar för ökad hållbarhet. Tydlig ram och 
riktning om hållbarhet för kommunens tjänstepersoner kommer sannolikt 
leda till mer hållbara beslutsförslag. 

Öka KUNSKAPEN om hållbarhet och Agenda 2030 

Ökad kunskap leder till större chans att kommunens beslut är i enlighet 
med Agenda 2030. Fokus på kunskapsökningen ligger på förtroendevalda, 
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där det ska ingå som en del i de utbildningar som förtroendevalda 
genomgår vid nya mandatperiod. Utbildningen ska fokusera på vilken 
påverkan förtroendevalda har för hållbar utveckling. Även tjänstepersoner 
i kommunen behöver öka kunskapen om de globala hållbarhetsmålen och 
dessas koppling till sin egen verksamhet varvid viss riktad utbildning för 
tjänstepersoner kommer genomföras. 

Rutiner för UPPFÖLJNING av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen ska i huvudsak följas upp 
inom ordinarie uppföljning i års- och delårsrapporter. Detta sätter ett 
större fokus på hållbarhetsmålen på samtliga nämnder och förvaltningar 
samt gör att kommunen ständigt följer utvecklingen och an sätta in fler 
och bättre/andra insatser om så krävs. Att tydligt försöka koppla Agenda 
2030 och nämndernas mål och indikatorer är en viktig uppgift i och med 
den nya mandatperiodens start 2023. 

Ytterligare en åtgärd som står öppen för kommunen är att delta i Örebro 
läns avsiktsförklaring för Agenda 2030. Länsstyrelsen har lyft frågan till 
länets kommuner och Region Örebro län att gå ut med ett gemensamt 
budskap från om Agenda 2030.  
 
Kommunerna ska i avsiktsförklaringen ange vilka målsättningar 
kommunen har inom ramen för Agenda 2030 under närmsta året. Arbete 
med att ta fram förslag på Karlskoga kommuns mål i avsiktsförklaringen 
pågår. Målen skulle kunna vara att, senast i juni 2023 ha: 

• Tagit fram Karlskoga kommuns nuläge kopplat till Agenda 2030. 

• Ta fram förslag till en politiskt beslutad policy för Agenda 2030 
som beskriver Karlskoga kommuns arbetssätt för att nå hållbarhet. 

Konsekvenser  
 
Sociala/kulturella konsekvenser  
Att aktivt arbeta med agenda 2030 genom att identifiera nuläge och 
därmed skapa förutsättningar för att göra prioriteringar, skapa ett tydligt 
hur vi når framgång och en regelbunden uppföljning ger enbart positiva 
effekter för social/kulturell hållbarhet.    
 
Ekologiska konsekvenser  
Att aktivt arbeta med agenda 2030 genom att identifiera nuläge och 
därmed skapa förutsättningar för att göra prioriteringar, skapa ett tydligt 
hur kommunen når framgång och en regelbunden uppföljning ger enbart 
positiva effekter för ekologisk hållbarhet.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomin kan användas som ett verktyg som antingen främjar eller 
hämmar en hållbar utveckling i enlighet med agenda 2030. Åtgärder för 
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att jobba för en ekologisk utveckling medför många gånger en ökad 
kostnad initialt då resurser och förutsättningar för ett annat arbetssätt 
behöver skapas. På längre sikt sker dock en besparing då samhället blir 
mindre sårbart och mer motståndskraftigt mot kriser av olika slag som till 
exempel naturkatastrofer, klimatrelaterade hot så som skyfall och 
skogsbränder.    
 
Överväganden  
Det går inte att uppnå bestående hållbarhet utan att ta hänsyn till de tre 
delar som hållbarhet består av: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet 
och miljömässig hållbarhet. Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – 
och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.  
 
Hållbarhet är en källa till möjligheter, innovation och ger 
konkurrensfördelar. Utöver det handlar det om kommunens förmåga att 
hantera nuvarande och kommande risker vilket inte bara påverkar den 
framtida förmågan att vara en hållbar kommun utan också kommunen 
som varumärke och kommunens konkurrens med andra kommuner om 
medborgare. Även attraktivitet som arbetsgivare ökar med hållbarhet, 
framför allt yngre generationer prioriterar hållbarhet hårt. 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Arbetssättet för samordning av arbetet för Agenda 2030 godkänns.  
 

2. Uppdragets pågår fram till och med år 2023 då det slutredovisas 
för samhällsbyggnadsnämnden.  

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 

Charlotta Björkman 
Chef för enheten för ekologisk 
hållbarhet 
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Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 173 Dnr 2019-00502  
 
Motion om Agenda 2030 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna i Karlskoga kom in med en motion den 10:e 

december 2019 § 194, gällande Agenda 2030. I motionen föreslås att 

Karlskoga kommun ska ställa sig bakom de 17 globala målen i Agenda 

2030 samt att samtliga förvaltningar får i uppdrag att arbeta för att 

uppfylla dessa mål.  

 

För att vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i, är ett tydligt 

arbete med Agenda 2030 en förutsättning för att lyckas. 

Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår därför att 

Kommunfullmäktige ska bifalla motionens förslag att ställa sig bakom de 

17 globala målen i Agenda 2030. Kommunstyrelsens ledningskontor 

föreslår att motionens förslag att samtliga förvaltningar får i uppdrag att 

arbeta för att uppfylla dessa mål inte ska föranleda någon ytterligare 

åtgärd. Istället föreslår Kommunstyrelsens ledningskontor att 

kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att ta fram en strategi 

för hållbarhet. Strategin ska bygga på de globala målen i Agenda 2030 

och lokalt anpassas till det arbete vi gör idag. Målsättningen med 

strategin bör vara att aktivt verka för att nå målen genom att implicera 

Agenda 2030 i kommunorganisationen samt att öka kunskapen om 

Agenda 2030-arbetet på en lokal nivå.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 20 oktober 2020 § 210 

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 4 september 

2020 

Motion – Agenda 2030 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens 

förslag att ställa sig bakom de 17 globala målen i Agenda 2030.   

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionens förslag 

att samtliga förvaltningar får i uppdrag att arbeta för att uppfylla dessa 

mål inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 

kommunstyrelsen att ta fram en strategi för att nå hållbar utveckling. 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-10 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 
Daniel Ekelund (MP) och Inga-Lill Andersson (C) yrkade bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under 

proposition och fann att kommunfullmäktige biföll detta.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionens förslag att ställa 

sig bakom de 17 globala målen i Agenda 2030.   

 

2. Kommunfullmäktige beslutade att motionens förslag att samtliga 

förvaltningar får i uppdrag att arbeta för att uppfylla dessa mål inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att ta 

fram en strategi för att nå hållbar utveckling. 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Beslut om indexuppdaterad plan-, mät- och karttaxa 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-10, §256 om nuvarande plan-, 
mät- och karttaxa. I samband med antagande av plan-, mät och karttaxa 
togs beslut om att möjliggöra för indexuppdatering av taxan för att 
anpassa till ett förändrat kostnadsläge utan att förändra de politiska 
grunderna för beräkning av taxeavgift. Tydliggörande av denna princip 
framgår i gällande plan-, mät- och karttaxa under 3§. Där framgår att 
Samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att 
höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna med procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före 
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2019. Detta 
möjliggör för Samhällsbyggnadsnämnden att göra indexjusteringar av 
taxan utan att kommunfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut.  
 
Förslag till beslut är att godkänna indexuppdaterat timpris enligt PKV för 
planverksamhet samt för mät- och karttjänster.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse den 2022-05-19 
Gällande plan-, mät- och karttaxa 
 
Beskrivning av ärendet  
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) har kommuner rätt att ta ut 
avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Avgifter för 
detaljplaner, vissa mätningsuppdrag samt framtagande av kartunderlag 
till kund är exempel på sådana tjänster. För att en kommun ska kunna ta ut 
sådana avgifter, måste kommunfullmäktige ha beslutat om en taxa. Taxan 
har en viktig funktion för att kommunen ska kunna finansiera sin 
verksamhet inom området. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-10, 
§256 om nuvarande plan-, mät- och karttaxa för Karlskoga. 
 
Syftet med kommunens plan-, mät- och karttaxa är att den ska vara 
lättanvänd, rättvis och tydlig ut mot kund samt att den är anpassad till de 
faktiska kostnader som verksamheten har. De intäkter som tas in för 
exempelvis upprättande av detaljplaner, utförande av mätuppdrag eller 
framtagande av kartunderlag ska täcka personal och omkostnader som 
krävs för att hålla en god kommunal offertberedskap och service. Ett annat 
syfte är att det ska vara tydligt att det är den aktör som gynnas av en 
detaljplan eller ett mät/kartuppdrag som betalar kostnaderna för 
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servicen, detta ska inte belasta övriga kommuninvånare genom 
finansiering via skattemedel.  
 
Karlskogas plan- mät- och karttaxa utgår från SKR:s rekommenderade 
uträkningsmodell där en handläggningskostnad/timme tas ut för nedlagt 
arbete tillsammans med en genomsnittlig tidsuppskattning hos olika typer 
av detaljplaner. Därmed blir det kommunens kostnader i form av 
handläggningskostnad och nedlagd tid som speglas i taxans avgifter i 
enlighet med 12 kap PBL. I samband med beslut i kommunfullmäktige om 
ny taxa togs beslut om att låta ny taxa följa kommunprisindex. Detta 
innebär att samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) 
har rätt att besluta om att höja de i den tagna taxans antagna fasta avgifter 
och timavgifterna med procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad 2019.  
 
Nytt indexjusterat timpris för handläggare inom planverksamhet 
samt med mät- och karttjänster 
 
Tidsersättning utgår med avgift per timme. Vid tillämpning av taxan är 
timpriset efter indexjustering 902 kronor per hel timmes 
handläggningstid för handläggare som arbetar inom planverksamhet. 
 
Vid tillämpning av taxan är timpriset efter indexjustering 940 kronor per 
hel timmes handläggningstid för handläggare som arbetar med mät- och 
karttjänster. 
 
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna indexuppdaterat 
timpris enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för plan-, mät- 
och karttaxa. 
 
 

Liv Hellquist 
Enhetschef Samhällsutveckling och Geodata 
 

Expedieras till 
Enheten för Samhällsutveckling och Geodata 
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Plan- mät- och karttaxa 
Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden den 2020-10-13 
Fastställd av kommunfullmäktige den 2020-11-10, § 256. 
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Gemensam inledning och bakgrund 

Arbetet för att ta fram nya riktlinjer för en gemensam taxa har pågått sen 2015 tillsammans 

med berörda verksamheter så som fysisk och strategisk planering, bygglov, ekonomi samt 

mät- och kartberedskap. De interna utredningarna och beräkningarna har skett parallellt med 

den nationella utredning runt kommunala taxor som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

har drivit och som slutfördes under 2020. Under våren 2019 antog kommunfullmäktige en 

fristående bygglovs- och tillsynstaxa. Behov finns att ha en uppdaterad plan- mät och karttaxa 

som ligger i närtid med ny bygglovstaxa och som följer ett liknande upplägg.  

 

Målsättningen är att den nya taxan ska följa Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

rekommendationer för taxesättning av kommuners verksamhet inom plan- och bygglagen. 

Grundförutsättningarna för taxan är att den ska vara tydlig, rättvis och anpassas till faktiska 

kostnader. Taxan har som intention att intäkter som tas in för upprättande av detaljplaner och 

liknande verksamhet ska täcka kostnader för verksamheten. Det ska vara den som gynnas av 

en detaljplan eller ett mät- och kartuppdrag som betalar kostnaderna för kommunens plan och 

mätberedskap, detta ska in belasta övriga kommuninvånare genom finansiering via 

skattemedel. Utformningen av taxan skapar förutsättningar för Samhällsbyggnadsnämnden att 

höja eller sänka avgiften i visst ärende om det finns motiverande skäl. 

 

Planavgifter gäller enbart för detaljplaner som har tagits fram med stöd av Plan och bygglagen 

(PBL), dvs. from 1987. Tidigare framtagna byggnadsplaner och stadsplaner genererar inga 

planavgifter. Om avgiften inte reglerats genom ett planavtal, kommer planavgiften att tas ut i 

samband med bygglov. Planavgiften betalas av den eller de som har nytta av detaljplanen. 

Planavgiften för gällande detaljplaner ska motsvara Samhällsbyggnadsförvaltningens 

självkostnad för arbetet och beräknas på samma sätt som avgiften enligt planavtal, det vill 

säga, med utgångspunkt från den arbetstid som krävs, genomsnittlig timkostnad samt övriga 

omkostnader för arbetet (utredningskostnader, konsulter m.m.). Om en detaljplan eller 

områdesbestämmelse berör flera parter som har nytta av planen (t.ex. flera fastighetsägare) 

fördelas planavgiften schablonmässigt mellan dem i förhållande till deras nytta av planen. 

Principen för fördelning av avgift mellan flera parter ska vara densamma oavsett om parterna 

betalar planavgift vid olika tidpunkter eller om några parter erlägger avgift enligt planavtal 

medan andra betalar planavgift för gällande detaljplaner. 

 

Kostnader för arbete med utstakning av byggnader och dyl., inmätning av mätpunkter, 

framtagande av nybyggnadskartor och annan mätteknisk verksamhet som kommunen 

tillhandahåller ska vara möjliga att ta ut en avgift för. Den 1 juli 2020 beslutade Skatteverket 

tillsammans med SKR att avgift för utstakning samt vid framtagande av nybyggnadskartor 

som inte är kopplade till en bygglovsansökan ska belastas med moms. Momsskyldigheten 

avser enbart själva utförandet av utstakning som går att ses som en myndighetsservice medan 

beslutet om att utföra utstakning är att se som myndighetsutövning vilket inte får 

momsbeläggas. Att lägga på moms på beställningsuppdrag vid utstakning eller 

nybyggnadskartor är inget som medges enligt nuvarande taxa och en justering för att följa ny 

lagstiftning behöver därför genom att anta en ny taxa. 
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Oavsett hur avgifter har tagits ut så är målsättningen med ny taxa att dessa avgifter ska täcka 

kostnader för plan- mät och kartberedskapen. Dessa beslut baseras på plan- och bygglagen 

(2010:900) samt kommunallagen (2017:725).  

 

Kommunallagen 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5§ kommunallagen 

(2017:725), som har följande lydelse:  

 

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 

tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla 

får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.” 

 

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regleras i 

kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som 

motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en 

obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har 

möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet. 

 

Självkostnadsprincipen 

För nämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får överstiga 

kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som 

avgiften avser. För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen 

som uttrycks i 5 kap. 6 § kommunallagen.  

 

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 

kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.”  

 

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det 

enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. 

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med 

verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget inte 

överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (Kommunallagen, kommentarer och praxis, 

2006, s. 354). Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 

relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel 

på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive 

pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta 

kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens 

eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också 

räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 
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Likställighetsprincipen 

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det 

enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas 

på dem som är avgiftsskyldiga, det lämnas upp till varje kommun att besluta om. Av 

betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. 

likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.  

 

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte 

finns sakliga skäl för något annat”. 

 

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av 

kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär 

vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att 

kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. 

Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för 

samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande 

verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till 

kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade 

taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66). 

 

Retroaktivitetsförbudet 

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I rättspraxis 

har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa 

speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 4 § kommunallagen:  

 

”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är 

till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det”. 

 

I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa 

som beslutas av kommunfullmäktige. Angående tidpunkt för när uttagande av avgift ska ske, 

se under 4 § ”Betalning av avgift (detta dokument)”. 

 

Överklagande av beslut om taxa 

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning 

(kommunalbesvär) i 13 kap. kommunallagen. Varje kommunmedlem har rätt att få 

lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten 

inom tre veckor från den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens 

anslagstavla. Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft innan 

taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har 

justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på 

Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för uppgifterna i fråga. Beslut om påförande av avgift 

kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om 

beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos respektive 

nämnd. Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till 

tjänstemännen. Viktigt är att nämndernas delegationsordning anpassas till gällande regler. 

 

 

Bestämmelser 

1§ 

Taxan gäller för Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter inom den del som rör plan 

och bygglagen (2010:900) PBL eller kommunlagen (2017:725), om inget annat anges. 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnader för den aktuella myndighetsutövningen 

eller tjänsten. Mervärdesskatt tas endast ut på avgifter för tjänster av servicekaraktär, 

exempelvis undersökningar, utredningar eller mätningar, som utförs på uppdrag och som inte 

är myndighetsutövning. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. 

 

Enligt denna taxa utgår avgift enligt tabellerna nedan: 

 

1. beslut om planbesked 

2. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

3. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder, 

4. kostnad för upprättande av områdesbestämmelser och detaljplaner, enligt föreskrift 

meddelad med stöd av PBL 5 kap 1§ 

5. kostnad för upprättande av planprogram eller liknande utredningar 

6. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där den fastighet 

som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna 

7. upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter 

8. arbetsplatsbesök, mätningsuppdrag och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

 

Allmänna bestämmelser 

2§ 

Beräkning av avgift 

 

Avgift enligt tabell 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna. Beloppen i tabellerna har beräknats genom 

att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med 

en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. 
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Gällande taxa 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet mottogs. Om ett ärende påbörjats men 

inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger Samhällsbyggnadsnämnden rätt att tillämpa 

den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande. 

 

Planavgift 

Planavgift tas ut för detaljplaner framtagna enligt PBL. 

 

Timdebitering 

För vissa ärendetyper anges ”timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 

framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 

ärendet. 

 

Handläggningskostnad 

Tidsersättning används vid beräkning av avgift för detaljplan då planavtal tecknas. 

Handläggningskostnaden är baserad på uppskattad tidsåtgång multiplicerat med fastställd 

handläggningskostnad per timme. 

 

Avgifter kan även grundas på tidsersättning då de inte kan avgiftsberäknas med rimligt 

resultat enligt taxan. 

 

Tidsersättning utgår med avgift per timme. Vid tillämpning av taxan är timpriset för 

handläggare som arbetar inom planverksamheten 864 kronor per hel timme handläggningstid 

avseende detaljplanering. 

 

Vid tillämpning av taxan är timpriset för handläggare som arbetar inom mät- och karttaxan 

900 kronor per hel timme handläggningstid avseende detaljplanering. 

 

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 

Om en ansökan avslås eller ett ärende avskrivs tas avgift ut för den handläggningstid som har 

lags ner i ärendet genom att den fastställda handläggningskostnaden per timme multipliceras 

med antalet nedlagda timmar i ärendet. 

 

3 § 

Ändring av taxan 

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med procentsats som motsvarar de tolv senaste 

månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 

oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2019. 

 

Övrig ändring av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
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4 § 

Betalning av avgift 

Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är 

sökande eller har gjort anmälan i ärendet. 

Avgifter kopplade till tjänster inom plan- mät- och karttjänster kopplade till mättaxan. 

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i 

det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts beställd 

handling eller beställd åtgärd vidtagits.  

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Karlskoga kommun. Betalning ska ske inom 

tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Avgift får tas ut i förskott. 

Betalas inte avgift vid i faktura angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

 

 

6 § 

Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 10 november 2020. 

 

 

Tabeller 

Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertal av avgifterna 

beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt 

lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar 

sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. 

Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till 

förhållanden inom kommunen. Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 1 

(Karlskoga kommun anses som en mellanstor kommun där kommuner med invånarantal 

under 20.000 får 0,8 och kommuner med fler invånare än 50.000 får 1,2). 

Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och grunda sitt beslut 

på invånarantal eller på andra faktorer, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen. 

 

Planbesked 

Avgiften för planbesked beror på den tänkta åtgärdens storlek och komplexitet, enligt 

nedanstående tabell. Avgiften tas ut för såväl positiva som negativa beslut. Full avgift utgår 

från den dagen ärende börjar handläggas. Samtliga beslutas i nämnd. 

 

För försenade planbesked utgår ingen avgift. Det gäller om kommunen lämnar planbesked 

senare än fyra månader efter att en fullständig ansökan inkommit. Om längre tid än fyra 
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månader överenskommits med den som begärt planbesked ska planbeskedet anses vara 

försenat endast om denna längre överenskomna tid överskrids. 

 

Planavtal 

Kostnader för att ta fram nya detaljplaner och områdesbestämmelser regleras numera oftast 

genom planavtal som upprättas mellan exploatören och kommunen.  

 

Planavgift 

För beräkning av planavgifter för äldre detaljplaner har Samhällsbyggnadsnämnden upprättat 

en egen beräkningsmodell, då den taxa som finns i SKR:s taxesystem innebar orimligt höga 

planavgifter. 

 

Kommunen får ta ut en planavgift för att täcka kostnaderna för att upprätta eller ändra 

detaljplan eller områdesbestämmelser i samband med lov, om fastigheten har nytta av planen 

eller områdesbestämmelserna. Planavgift tas ut i samband med bygglov. Detta avser 

detaljplaner och områdesbestämmelser antagna efter att plan- och bygglagen (PBL) trädde i 

kraft den 1 juli 1987 och ersatte byggnadslagen. För nybyggnad av komplementbyggnad eller 

tillbyggnad oavsett typ av byggnad, mindre än 50 m2 tas inte planavgift ut.  

 

Mät- och kartavgift 

Mervärdsskatt tas ut på enskilda avgifter inom mät- och karttaxan som inte är ett led i vad 

som anses vara kommunens myndighetsutövning. Mät- och kartaxatabeller redovisar utfall av 

sådana tjänster. 

 

Timavgift 

Timavgiften utgår från bedömning enligt Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 

beräkningsmodell för tid och kostnadsuppskattning. I beräkningsmodellen ingår bland annat, 

kommunens interna arbete med planprocessen, framtagande av planhandlingar, 

fastighetsförteckning, genomförandefrågor, lokalkostnader, lönekostnader, kopiering, 

program och licenser mm. 
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Exempel 

 
Nedan följer ett exempel av hur en uträkning enligt nya plantaxan kan se ut. 

 
Beräkningsgrundande uppgifter (Exempel) 

 

Beräkningarna av byggrätt följer mätreglerna enligt Svenska Standard SS 21054:2009 och 

beräknas på BTA (bruttoarea)
1
+OPA(öppenarea)

2
. 

 

I detta exempel baseras beräkningarna på en exploatörs förslag som inkommit med ansökan 

om bygglov på en detaljplan antagen 2019. 

 

 Det förslag som varit beräkningsgrundande redovisar  

BTA: 350 m
2
 

OPA: 180 m
2
 

BTA+OPA totalt = 530 m
2
 

 
1 
Bruttoarea (BTA) utgörs av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida 

eller annan angiven begränsning för mätvärdhet. 

 
2
 Öppenarea (OPA) utgörs av helt eller delvis öppna areor inrättade för vistelse eller förvaring i anslutning till en 

byggnad. Öppenarea begränsas av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven 

begränsning. 

 

Beräkning av planavgift enligt plantaxan (Exempel) 

 

Planavgiften beräknas med följande formel: 

mPBB x OF x PF x N 

 

mPBB (milliprisbasbelopp) 

mPBB år 2020 är: 47,30 kr 

 

OF (objektfaktor), enligt tabell
4 

530 kvadratmeter BTA+OPA ger enligt tabell
4
 en objektsfaktor: 16 

 

PF (planfaktor), enligt tabell3
 

Detaljplanen är från 2019 eller nyare, faktor: 30 

 

N (Justeringsfaktor kommunnivå): 

Karlskoga = 1,0 

 

Planavgift: 

47,30 x 16 x 30 x (1,0) = 22 704 kr 
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Plantabeller 

 

 
 

Tabell 1 

 
 

Tabell 2 

 
 

 

 

 

 

Taxetabeller för planavgift och planbesked

1
Avgift

1.1 Enkel åtgärd Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande 

kriterier:

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av 

bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller 

tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller 

övriga projekt med en markareal om högst 200 m2 eller ändrad 

markanvändning till något av ovanstående.

2. Projekt ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 

markanvändning av samma karaktär.

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 

enkelt planförfarande.

Positivt: 10.000:-

Negativt: 6000:-

1.2 Medelstor åtgärd En medelstor åtgärd uppfyller inte samtliga kriterier för enkel åtgärd, 

och inte något av kriterierna för stor åtgärd. Planarbetet kan antas 

behöva genomföras med utökat planförfarande.

Exempel på åtgärd som faller inom medelstor åtgärd är 

framtagande av detaljplan för privat bostadsfastighet som ligger 

inom strandskyddat område där utökat planförfarande är 

nödvändigt.

Positivt: 15.000:-

Negativt: 9000:-

1.3 Stor åtgärd 1. Projektet är av större omfattning, som kräver omfattande 

markområden.

2. Projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

3. Planarbetet behöver genomföras med utökat planförfarande.

En stor åtgärd går inte att kategorisera som enkel eller medelstor 

åtgärd. Projektet som avses är av större omfattning, exempelvis 

verksamhet som kan antas medföra betydande miljöpåverkan på ett 

större markområde. En mängd utredningar kan väntas behöva 

genomföras.

Positivt: 30.000:-

Negativt: 

18.000:-

Planbesked
Ärendetyp

2

2.1 Detaljplan, alla förfaranden Planavtal

2.2 För en detaljplan där ett avtal inte har tecknats tas planavgift ut vid bygglov mPBBxOFxPFxN

2.3 Planavgift för detaljplan som enbart avser upphävande av äldre 

fastighetsplan/tomtindelning (som inte innebär ändring av gällande byggrätt) utgår med 

25.000 för upp till 3 fastigheter. Därefter utgår ytterligare 10.000 kr per tillkommande 

fastighet. Dessa prisnivåer gäller endast när upphävandet sker med enkelt 

planförfarande.

25.000 + (10.000 * X)

Detaljplan (formell hantering samt framtagande av planhandlingar)

Ärendetyp
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Tabell 3 

 
 

Tabell 4 

 
 

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell 1-4 utgår avgift grundad på 

kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom 

att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid 

för handläggning av ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tabell Planavgifter - Detaljplan Detaljplan PF

3.2 Antagen mellan 1987 och 1995 15

3.3 Antagen mellan 1996 och 2000 20

3.4 Antagen mellan 2001 och 2018 25

3.5 Antagen efter 2019 30

Tabell Planavgifter - områdesbestämmelser Områdesbestämmelser PF

3.7 Antagen mellan 1987 och 1995 10

3.8 Antagen mellan 1995 och 2000 10

3.9 Antagen mellan 2001 och 2018 15

3.10 Antagen efter 2019 15

Planavgift (planfaktor)

4

OF

Area (m2) - BTA + OPA

4.1 50-75 4

4.2 76-99 5

4.3 100-149 6

4.4 150-199 8

4.5 200-299 10

4.6 300-499 14

4.7 500-799 16

4.8 800-1199 24

4.9 1200-1999 34

4.10 2000-2999 44

4.11 3000-3999 54

4.12 4000-4999 62

4.13 5000-5999 74

4.14 6000-7999 88

4.15 8000-9999 100

Objektfaktor (OF) för handläggning av olika objekt - byggnader och anläggningar - beroende på 

storlek. Faktor ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabell.

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA.

I de fall ärendet har fler byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders 

totala BTA och OPA enligt tabell 4.

Objektfaktor
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Mät- och kart tabeller 

Den 1 juli 2020 beslutade Skatteverket tillsammans med SKR att avgift för utstakning samt 

vid framtagande av nybyggnadskartor som inte är kopplade till en bygglovsansökan ska 

belastas med mervärdesskatt (moms). Momsskyldigheten avser enbart själva utförandet av 

utstakning som går att ses som en myndighetsservice medan beslutet om att utföra utstakning 

är att se som myndighetsutövning vilket inte får momsbeläggas. Mervärdsskatt ska inte tas ut 

på avgifter för nybyggnadskartor som behövs för en bygglovsprövning och som kommunen 

därför ska tillhandahålla efter ansökan. Tillhandahållandet utgör ett led i kommunens 

myndighetsutövning. Däremot är det inte ett led i någon myndighetsutövning när kommunen 

tillhandahåller nybyggnadskartor som inte behövs för bygglovsprövningen eller som saknar 

samband med en bygglovsprövning. Mervärdesskatt ska tas ut på avgifter för sådana 

tillhandahållanden. 

 

Avgifter för utstakning när den görs av kommunen utgör däremot inte ett led i 

myndighetsutövning. Om utstakning ska göras eller inte vid t.ex. nybyggnation är något som 

kommunen beslutar om i samband med prövningen av startbeskedet i bygglovsärendet. Själva 

utförandet av utstakningen påverkar varken beslutet om bygglov eller startbesked och saknar 

därför rättsverkningar för den enskilde. Den enskilde kan även anlita någon annan än 

kommunen för att utföra utstakningen. När en kommun utför utstakningen är det inte frågan 

om ett tillhandahållande som utgör ett led i kommunens myndighetsutövning. Det är därför 

inte en verksamhet som kommunen bedriver i egenskap av offentlig myndighet. 
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Tabell A 1 

    
 

Tabell A 2 

  
 

Taxetabeller för mät- och kart tabeller

A 1 Utstakning

Avgift inkl moms

A 1.1 Utstakning en- eller tvåbostadshus samt fritidshus 

(höjdfix)

Grovutstakning 3 600 kr 4 500 kr

A 1.2 Finutstakning 5 850 kr 7 313 kr

A 1.3 Grov- och 

finutstakning

7 200 kr 9 000 kr

A 1.4 Utstakning en- eller tvåbostadshus samt fritidshus + 

fristående komplementbyggnad (höjdfix)

Grovutstakning 4 500 kr 5 625 kr

A 1.5 Finutstakning 7 200 kr 9 000 kr

A 1.6 Grov- och 

finutstakning

9 450 kr 11 813 kr

A 1.7 Utstakning enbart komplementbyggnad (höjdfix) Grovutstakning 3 150 kr 3 938 kr

A 1.8 Finutstakning 4 050 kr 5 063 kr

A 1.9 Grov- och 

finutstakning

5 400 kr 6 750 kr

A 1.10 Utstakning huvudbyggnad under 3000 kvm (utöver en- 

eller tvåbostadshus) (höjdfix)

Grovutstakning 4 500 kr 5 625 kr

A 1.11 Finutstakning 6 750 kr 8 438 kr

A 1.12 Grov- och 

finutstakning

8 550 kr 10 688 kr

A 1.13 Lägeskontroll (oavsett byggnadsarea) 2 700 kr 3 375 kr

A 1.14 Extra utstakningstillfälle 1 800 kr 2 250 kr

A 1.15 Utstakning övriga uppdrag

Ärendetyp

Nedlagd tid

A 2 Nybyggnadskarta

Avgift inkl moms

A 2.1 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm Inom planlagt 

område

7 200 kr

A 2.2 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 - 10000 kvm Inom planlagt 

område

9 000 kr

A 2.3 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 10001 kvm Inom planlagt 

område

Nedlagd tid

A 2.4 Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta Inom planlagt 

område

1 800 kr

A 2.5 Enkel nybyggnadskarta (Kartan innehåller fastighetsgränser, 

höjder samt befintliga byggnader)

1 800 kr

A 2.6 Kartutdrag från grundkarta till ex bygglovsansökan 

(Servicecenter)

0 kr

Ärendetyp
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Tabell A 3 

  
 

 

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A1, A2 eller A3 utgår 

avgift grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i 

detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 

kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 

 

Beslutshistorik 

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13. 
Fastställd av kommunfullmäktige den 2020-11-10. 

A 3

Avgift

A 3.1 Grundkarta till detaljplan Nedlag tid

Grundkarta till detaljplan

Ärendetyp





 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-05-24 SBN PL 2021-00245 
Handläggare  
Miriam Adolfsson 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan 
Dammängen – Norr (ÄDP) 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 november 2022 att ge Samhälle och 
Serviceförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan för 
Dammängen – Norr (ÄDP). 

Planområdet befinner sig cirka 4 kilometer (fågelvägen) sydost om Karlskoga centrum, 
i nära anslutning till Möckeln. Området omfattas av fastigheterna Valåsen 2:28 och 
2:105 samt de avstyckade fastigheterna Valåsen 2:97–2:101, samtliga är i privat ägo. 
Delar av planområdet befinner sig inom Försvarsmaktens påverkansområde för buller 
och annan risk. 

Huvudsyftet med ändring av detaljplanen för Dammängen – Norr (ÄDP) är att skapa 
en större flexibilitet att bilda fastigheter utifrån den befintliga topografin i området. 
Planens syfte är också att skapa en större flexibilitet för utformning och placering av 
bebyggelsen genom att ändra de bestämmelser i gällande plan som reglerar 
utformning, utnyttjandegrad, begränsningar av bebyggelser samt markens 
anordnande. 
 
Samhälle och Serviceförvaltningen förslag till beslut är att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar om att anta förslag till ändring av detaljplan för Dammängen - Norr (ÄDP). 
 
Beslutsunderlag 

Samhälle och Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse den 24 maj 2022 
Antagandehandlingar för detaljplan Dammängen – Norr (ÄDP). 
Antagandehandlingar (AH)-Plankarta 
Antagandehandlingar (AH)-Planbeskrivning 
Antagandehandlingar (AH) -Granskningsutlåtande 
 

Bakgrund  

Planområdet befinner sig cirka 4 kilometer (fågelvägen) sydost om Karlskoga centrum, 
i nära anslutning till Möckeln. Området omfattas av fastigheterna Valåsen 2:28 och 
2:105 samt de avstyckade fastigheterna Valåsen 2:97–2:101, samtliga är i privat ägo. 
Delar av planområdet befinner sig inom Försvarsmaktens påverkansområde för buller 
och annan risk. 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-05-24 SBN PL 2021-00245 
Handläggare  
Miriam Adolfsson 

 

Ansökan 
om 

planbesked inkom till Samhälle och Serviceförvaltningen den 2 november 2021 av 
Allbyggarn Träteknik i Karlskoga AB med avsikt att ändra nuvarande detaljplan.  

 
Beskrivning av ärendet  

Ärendet gäller en beslutspunkt, beslut om antagande av detaljplan. Detaljplanearbetet 
för Dammängen - Norr, (ÄDP) inleddes till följd av att Samhällsbyggnadsnämnden den 
22 november 2021 lämnade positivt planbesked samt beslut om planuppdrag för 
ändring av detaljplanen.  

Huvudsyftet med ändringen är att möjliggöra en större flexibilitet för hur fastigheter 
ska kunna bildas utifrån den befintliga topografin i Dammängen. Planens syfte är också 
att skapa en större flexibilitet för utformning och placering av bebyggelse. Detta görs 
genom att upphäva och justera bestämmelser om markens anordnande samt 
bebyggelsens utformning. För att möjliggöra en större flexibilitet för hur fastigheter 
ska kunna bildas har prickmark upphävts samt en omdisponering av den befintliga 
byggrätten gjorts.  

Ändring av detaljplanen går i linje med Karlskoga kommuns översiktsplan (2011) där 
området anges som attraktivt för att skapa vattennära bebyggelseområde i eller i 
närheten av tätorten. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen, som 
vidare anger att utveckling ska möjliggöras för bostadsområden, för ökad attraktivitet. 

Samrådshandlingarna jobbades fram under 2022. Förslag till ändring av detaljplan 
sändes ut på samråd den 4 mars - 25 mars 2022 och därefter granskning mellan den 6 
maj – 20 maj 2022. Planhandlingarna reviderades mellan samråd och granskning 
utifrån de synpunkter som inkommit från kommunala instanser, länsstyrelsen i Örebro 
samt Försvarsmakten. Samtliga synpunkter har bemötts i samrådsredogörelsen och 
granskningsutlåtandet. Mindre revideringar har gjorts efter synpunkterna från 
Länsstyrelsen Örebro län mellan granskning och antagande.  

 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-05-24 SBN PL 2021-00245 
Handläggare  
Miriam Adolfsson 

Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för Dammängen - 
Norr (ÄDP). 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 

Miriam Adolfsson 
Fysisk planerare 

 

Expedieras till 
Handläggare 



Karlskoga 
Handläggare:  

Miriam  Adolfsson 

Delegationsbeslut 

2022-05-04 SBN 2021-00245  

Delegationsbeslut 

Med stöd av delegationsordning beslutad av Samhällsbyggnadsnämnden 
2019-04-09 D1: " Besluta om samråd samt granskning av förslag till 
program, detaljplan samt områdesbestämmelser" har följande detaljplan 
godkänts enligt delegation, se nedan 

Detaljplan för Dammängen — Norr (ÄDP) 

Planen upprättad: 2021-12-15 

Granskningstid: 6 maj — 20 maj 2022 

Handläggare:  Miriam  Adolfsson 

Liv Hellquist 
Avdelningschef, Samhällsutveckling och geodataenheten. 



 
 

1 
 

 
 

 

 

Ändring av detaljplan för 

Dammängen – Norr - (ÄDP) 

 

ANTAGANDEHANDLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄRENDEINFORMATION 
Dammängen – Norr (ÄDP), Karlskoga kommun 
Diarienummer: SBN 2021–00245 
Upprättad: 2021-12-15 
Laga kraft: xx xx xx 

 
  

 

PLANBESKRIVNING 



   Dammängen – Norr (ÄDP) 
Antagandehandling 2022-05-25 
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PLANBESKRIVNING  

Planbeskrivningen syftar till att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
redovisa de syften och förutsättningar detaljplanen har. Planbeskrivningen har ingen 
rättsverkan utan det är plankartan som fastställs och är juridiskt bindande. 
Planbeskrivningen redogör för planområdets befintliga förhållanden, vilka förändringar som 
föreslås och effekter som kan väntas vid genomförande av detaljplanen. 

Detaljplanen (plankartan) är ett juridiskt bindande dokument som anger hur mark- och 
vattenområden får eller ska användas inom ett avgränsat område, kallat planområde. En 
detaljplan medför både rättigheter och skyldigheter som till exempel byggrätt eller 
skyldigheter att utforma byggnader på något speciellt sätt.  En detaljplan tas fram genom 
en demokratisk process, planprocess, som kan föras med olika planförfarande, metoder, 
baserat på hur omfattande och betydande detaljplanens syfte är för människor och miljön.  

Planförslaget utgörs av: 
• Plankarta 
• Planbeskrivning 
• Undersökan av betydande miljöpåverkan 
• Samrådsredogörelse 
• Fastighetsägarförteckning 

VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen 5 
kap. 6 § då planförslaget inte strider mot översiktsplanen, antas inte medföra en 
betydande miljöpåverkan samt inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse. 
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ÄNDRING AV DETALJPLAN (ÄDP)  

Ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa den gällande detaljplanen till nya 
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som 
görs vid upprättandet av en ny plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan 
göras inom ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav 
på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen (i detta fall 
bostadsändamål). Det är kommunen som i det enskilda fallet avgör om det är lämpligt att 
ändra en detaljplan eller om den befintliga planen ska ersättas med en ny eller upphävas 
(Boverket – Ändring av detaljplan).  

Kommunen kan använda sig av ändring av detaljplan (ÄDP) när det finns en plan där syftet 
fortfarande är aktuellt men där justeringar av planen behövs för att den ska bli mer 
användbar och funktionell. Äldre planer kan till exempel kompletteras genom att öka eller 
minska byggrätten (exempelvis genom att justera andelen prickmark) (jfr prop. 
1990/91:146 sid. 48).  

PRÖVNING AV ÄNDRING AV DETALJPLAN  

Ifall en äldre detaljplan ändras har markens lämplighet redan prövats och om en byggrätt 
finns, så gäller den. Bland annat är Länsstyrelsens prövning därför avgränsad till att omfatta 
enbart det som ändringen avser. Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, 
är utgångspunkten lämplighetsprövning enligt 2 kap plan och bygglagen, PBL. Vid ändring 
av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. 
Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller 
tas bort. Ett exempel på detta kan vara när kommunen i ett äldre bostadsområde vill öka 
byggrätten för att bättre möta dagens behov av standard eller ta bort alternativt lägga till 
planbestämmelser.  

Aktuell ändring av detaljplan bedöms falla inom ramarna för vad som enligt Boverket är 
fullt rimligt att genomföra som ÄDP. Det område som ändras benämns ändringsområdet 
hädanefter.  

METOD FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN  

Planbeskrivningen begränsas till en framställning av syftet med och konsekvensen av 
ändringen till underliggande detaljplan. Planändringen genomförs genom att rita på 
underliggande plankarta, vilket resulterar i att det därefter finns en gällande plankarta samt 
en ändringskarta, d.v.s. en separat plankarta som redovisar ändringar till den underliggande 
detaljplanen. Därav begreppet ändring av detaljplan. 

Gällande handlingar för denna ändring utgörs av planbeskrivning samt plankarta över 
ändringsområdena, plankartan tillgängliggörs slutligen som digital version (se bilaga 1). 
Digitalisering av denna detaljplan innebär att vi gör en tolkning av den juridiskt gällande 
detaljplanen och gör en digitaliserad version av den. Den digitala versionen är inte juridiskt 
bindande utan är en tolkning, det är ursprungskartan som är juridiskt gällande och besluten 
ska tas utifrån. Den digitala versionen utformas så att uppgifterna kan tillgängliggöras och 
behandlas digitalt enligt plan- och byggförordningen 2 kap. 5 a §. 
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

SYFTE 

Huvudsyftet med ändring av detaljplan (ÄDP) är att ändra underliggande detaljplan 
Dammängen - Norr (nr. 567, akt 1883-P11/32), för att skapa en större flexibilitet att bilda 
fastigheter utifrån den befintliga topografin i området. 

Planens syfte är också att skapa en större flexibilitet för utformning och placering av 
bebyggelsen genom att ändra de bestämmelser i gällande plan som reglerar utformning, 
utnyttjandegrad, begränsningar av bebyggelser samt markens anordnande.  

LÄGE OCH BAKGRUND 

Planområdet är beläget i Karlskogas sydöstra delar, strax öst om sjön Möckeln cirka fyra 
(4) kilometer från Karlskoga tätort. Området planlades år 2011 för bostadsbebyggelse 
kombinerat med viss djurhållning och mindre verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I november 2021 inkom en ansökan om planbesked till Samhälle och Serviceförvaltningen 
av Allbyggarn Träteknik i Karlskoga AB med avsikt att upprätta en ändring av detaljplan av 
Dammängen – Norr. Med önskemål att möjliggöra en större flexibilitet för hur fastigheterna 
ska kunna bildas utifrån den befintliga topografin i området. Ändringen avser fastigheten 
Valåsen 2:87 och 2:105 samt de avstyckade fastigheterna Valåsen 2:97–2:101, samtliga 
fastigheterna är i privat ägo. Idag finns tre komplementbyggnader inom ändringsområdet 
på fastigheten Valåsen 2:87. 
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OMFATTNING OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Ändringsområdet är cirka 4,6 hektar (46 000kvm) och utgörs av planlagd bostadsmark. 
Ändringområdet omfattar fastigheterna Valåsen 2:87 och 2:105 samt de avstyckade 
fastigheterna Valåsen 2:97–2:101, samtliga är i privat ägo.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

ÖVERSIKTSPLAN  

I översiktsplanen för Karlskoga kommun (år 2011) anges området som attraktivt för att 
skapa vattennära bebyggelseområde i eller i närheten av tätorten. Varierat utbud av 
bostäder ska prioriteras. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen, som 
vidare anger att utveckling ska möjliggöras för bostadsområden, för ökad attraktivitet. 

GÄLLANDE DETALJPLAN 

• Nr. 567 – Dammängen – Norr 
Laga kraft 2011-06-14 (akt 1883-P11/32) 

Gällande detaljplan medger bostadsbebyggelse kombinerat med en viss djurhållning och 
mindre verksamheter samt en gång- cykel- och mopedväg i väst i nordsydlig riktning. 
Gällande detaljplan medger fem (5) enklaver för bostadsändamål med varierande antal 
tomter för vardera. Bostadsbebyggelsen medges med en byggnadsarea på 240m2 för 
huvudbyggnad och 80m2, 3000m2 för huvudbyggnad i det norra området samt ett 
område med 600m2 för uthus och komplementbyggnad. Höjden på bebyggelsen är 
angivet i högsta våningar (I-II) och en byggnadshöjd på tre (3) meter för 
komplementbyggnad.  

Gällande detaljplan                                                            Ändringsområde inom gällande detaljplan 
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Detaljplanen medger mindre verksamhet, de är dock begränsade och ska ha en begränsad 
omgivningspåverkan som inte är störande. Djurhållningen och den totala mängden djur har 
bestämts genom tillstånd från det lokala miljökontoret. Huvudsakligen avses hästar och får 
och en förhandsbedömning som gjorts tillåter minst ett 15-tal hästar och ett 30-tal får, får 
finnas inom planområdet. En enskild avstyckad fastighet får som högst ha två (2) djur. De 
djur som är tillståndsplikt enligt lokala hälsovårdsstadgan är nötkreatur, häst, get, svin, 
pälsdjur och fåglar som inte är sällskapsdjur samt orm. Katter, hundar och den typen av 
husdjur omfattas inte av begränsningarna. 

RÄTTIGHETER OCH SERVITUT 

Ändringsområdet berör inga rättigheter eller servitut. I direkt anslutning till 
ändringsområdet finns fyra servitut. Direkt öst och syd om området på den befintliga 
vägen (Dammängesvägen samt Dressyrvägen) som går där finns tre (3) servitut. Vägarna 
är omfattas av u-område i gällande detaljplan. Mellan de två ändringsområdena i sydöst 
finns även ett (1) servitut. Även detta område omfattas av u-område.  
 
Servitut som finns intill ändringsområdet på Dammängesvägen samt Dressyrvägen: 
1883–267.1 
1883–945.1 
1883–371.1 
 
Servitut som finns mellan de två sydöstra ändringsområdena: 
1883–450.1 

BESLUT OM ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Samhällsbyggnadsnämnden gav i uppdrag den 15 december 2021 åt Samhälle- och 
serviceförvaltningen att upprätta förslag till ändring av detaljplan för Dammängen - Norr. 
Med huvudsyfte att skapa en flexibilitet för att bilda fastigheter utifrån den befintliga 
topografin i området. 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

RIKSINTRESSE 

Inom Karlskoga kommun ligger riksintresseområdet 
för totalförsvaret, riksintresse på land. Kommunen 
berörs även om tre (3) påverkansområden kopplat till 
totalförsvarets militära del. Ändringsområdet berörs 
av två (2) av dessa påverkansområden, område med 
särskilt behov av hindersfrihet samt inom 
påverkansområde för buller eller annan risk, enligt 
Miljöbalkens kap. 3. 

Påverkansområdet för buller eller annan risk är ett 
område vars utbredning kan sträcka sig utanför det 
geografiska område som utgör själva riksintresset 
eller området av betydelse för totalförsvarets militära 

Svart linje; riksintresse på land, Grönstreckad 
yta; Område särskilt behov av hinderfrihet, 
Rosafärgad yta; Påverkansområde för buller eller 
annan risk, Lilafärgad yta; Påverkansområde 
övrigt. 
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del. Inom detta påverkansområde kan den verksamhet som bedrivs inom riksintresset eller 
området av betydelse påverka omgivningen, genom exempelvis buller eller andra risker. 
Försvarsmaktens grundinställning är att ingen ny bostadsmark eller annan känslig 
markanvändning ska planeras i områden som beräknas utsättas för buller från anläggningar 
som bedrivs av Försvarsmakten då det riskerar skada för riksintresset för totalförsvaret.  

Vid planärenden som rör höga objekt (20 meter utanför sammanhållenbebyggelse samt 
objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse) ska remitteras till 
Försvarsmakten. Inom påverkansområdet för buller eller annan risk ska samtliga 
planärenden remitteras till försvarsmarken oavsett byggnadshöjd.  Marken inom 
ändringsområdet (bostadsmark) ändras inte och marken har tidigare bedömts vara 
lämpligt för ändamålet. Ingen större utökad eller tillkommande byggrätt inom 
ändringsområdet utan den befintliga byggrätten omdisponeras för att skapa en större 
flexibilitet att bilda fastigheter utifrån den befintliga topografin. Detaljplanen bedöms inte 
innebära någon konflikt med nämnt riksintresses påverkansområde för buller eller annan 
risk eller område särskilt behov av hindersfrihet. Läs mer under Motivering till ändring  
Påverkansområde för buller eller annan risk 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

Ändringsområdet utgörs av ett tidigare detaljplanelagt område inom fastigheterna Valåsen 
2:87 och 2:105 samt de avstyckade fastigheterna Valåsen 2:97–2:101 som är planlagda för 
bostadsändamål med möjlighet till djurhållning och mindre verksamheter. Området är idag 
obebyggt förutom tre befintliga komplementbyggnader. Utöver detta är den närmst 
liggande bebyggelsen bostäder som finns strax söder och väster om ändringsområdet 
samt Dammängens gård strax öster om området.   

MARKENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Ändringsområdena utgörs idag till större del av naturmark med avverkad skog. Marken 
inom ändringsområdet, likväl som ytorna närmast runt, sluttar från öster mot väster, det 
vill säga ner mot sjön Möckeln.  

En översiktlig undersökning har gjorts med tidigare planläggning som visar på att marken 
har god hållfasthet och att risk för skred och ras inte finns inom planområdet. Uppmätta 
markradonvärden visar generellt inga behov av särskilda åtgärder vid byggande. 
Kompletterande undersökningar rekommenderas enligt gällande detaljplan inför 
grundläggning av enskilda hus.  

TRAFIK OCH KOMMUNIKATION  

TRAFIK  

Ändringsområdet nås via Österviksvägen (väg 555) som går i nord-sydlig riktning och 
förbinds med väg 205 och väg 243 cirka 1,5 mil söderut samt E18 cirka 3 kilometer norrut.  
 
Körbanan för Österviksvägen är cirka 7 meter bred genom Bricketorp och Valåsen, 
avgränsad med diken eller vegetation. Väg 555 fungerar likt en smitväg mellan E18 och 
Degerfors, samt regionen sydväst om Degerfors. Vägen trafikeras därför av hög andel tung 
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trafik, bland annat transporter till och från Moelvens sågverk i Valåsen, samt av stor mängd 
personbilstrafik (cirka 1 791 fordon/dygn).  

TRAFIKBULLER 

Buller beaktas inom sådana områden, i närhet till vägar/spårtrafik och flygplatser, där 
bostadsbebyggelse riskerar utsättas för trafikbuller. Förordningen (SFS 2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader tillämpas vid planläggning av bostadsbebyggelse. 
Ändringen möjliggör bostadsbebyggelse närmare Österviksvägen än tidigare och därför 
har bullerberäkning genomförts. Enligt förordningen (SFS 2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader gäller följande:  

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad bör inte överskridas.  

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats bör inte  

överskridas, om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

• Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad överskrids - bör minst 
hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot 
en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden 
(så kallad skyddad sida).  

• Om 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats överskrids - bör nivån dock inte överskridas 
med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

BULLERBERÄKNING 

Beräkningarna nedan har utförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik 
(Naturvårdsverkets rapport 4653) med beräkningsprogrammet Trivector Buller Väg II ver. 
1.3.1. Beräkningarna är beräknad i rak linje utan topografiska hinder samt med en mjuk 
marktyp. Österviksvägen trafikeras av 1791 ÅDT, varav 9% är tung trafik. Trafikmängden 
riskerar bidra med bullerstörningar inom planområdet, vilket utreds nedan. Körbanan för 
vägen är ca 7 meter bred. Hastigheten är begränsad till 70 km/h. 

Österviksvägen – 2021   

Beräkningen från Österviksvägen visar värden på 43 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 57 dBA maximal ljudnivå för det 
område som närmst prövas för bostadsändamål, 95 meter 
från vägområdets mitt. Bullerberäkningen visar att 
riktlinjerna för bostadsbyggnadens närmsta fasad inte 
överskrids. 

Antal fordon/dygn: 1 791 

Andel tung trafik: 9% 

Medelhastighet (skyltad hastighet): 70 km/h  

Vägbredd köryta: 7 meter 

Mottagaravstånd: 95 



   Dammängen – Norr (ÄDP) 
Antagandehandling 2022-05-25 

9 
 

FRAMTIDA BULLERPROGNOS 

Enligt Trafikverket förväntas trafiken öka i framtiden. Vid beräkningen av framtida buller för 
Österviksvägen år 2040 beräknas det med 1% höjning av ÅDT per/år. Detta enligt 
Trafikverkets prognos i deras genomförandeplan1.  

Österviksvägen – 2040   

Beräkningen från Österviksvägen visar värden på 44 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 57 dBA maximal ljudnivå för det 
område som närmst prövas för bostadsändamål, 95 meter 
från vägområdets mitt. Bullerberäkningen visar att 
riktlinjerna för bostadsbyggnadens närmsta fasad inte 
överskrids. 

Antal fordon/dygn: 2142 

Andel tung trafik: 9% 

Medelhastighet (skyltad hastighet): 70 km/h  

Vägbredd köryta: 7 meter 

Mottagaravstånd: 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 https://trafikverket.ineko.se/Files/en-
US/58287/Ineko.Product.RelatedFiles/2019_029_trafikverkets_genomforandeplan_for_aren_2019_2024.pdf 

Figur 1 Den röda ytan visar vart bullernivån för högsta dBA (60 dBA) vid fasad 
överskrider, enligt framtidsprognosen 2040.  
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BEDÖMNING BULLER 

Sammantaget bedöms ändringsområdet vara lämplig för bostadsbebyggelse med hänsyn 
till trafikbuller då den ekvivalenta ljudnivån inte överskrids för det område som närmst 
prövas för bostadsbebyggelse samt uteplats i riktning mot Österledsvägen.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Ändringsområdets består idag av oexploaterat/outnyttjad bostadsmark och 
infrastrukturen för ändringsområdet är obefintligt. Området är dock anslutet till det 
allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp via en kommunägd ledning som berörda 
fastighetsägaren hyr in sig på. Denna ledning är ansluten till närmsta anslutningspunkt vid 
”golfbanetomterna” cirka 400 meter norrut vilken utgör gränsen för det 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Området är även anslutet till el- och telenätet 
och det finns en nybyggd transformatorstation strax söder om ändringsområdet 
Omkringliggande område är utbyggd med elledningar samt vatten och avlopp.  

För ytterligare beskrivning av området se planbeskrivning för gällande detaljplan. 
Nr. 567 – Dammängen – Norr. Laga kraft 2011-06-14 (akt 1883-P11/32) 
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 

ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Det område som omfattas av ändringar kallas ändringsområdet och avgränsas med en 
planområdesgräns. Planändringen genomförs genom att lägga till, upphäva samt justera 
de gällande bestämmelserna inom ändringsområdet. Ändringar i detaljplanen ändrar inte 
befintligt användningsområde, utan möjliggör alternativa placeringar av 
bostadsbebyggelser jämfört med underliggande detaljplan samt en större flexibilitet 
gällande utformning, begränsning av bebyggelser samt markens anordnande. 

Ändringsområdet redovisas genom röda linjer. Egenskapsgränser som tillkommer 
redovisas genom en tunnare röd linje. För att illustrera vart bestämmelsegräns tas bort 
används en lila linje. Korsmarken som upphör att gälla omges av blåa linjer. Bestämmelser 
som upphör att gälla redovisas genom ett rött sträck över bestämmelsen inom 
ändringsorådet.  

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK  

Bestämmelser som justeras inom ändringsområdet: 
 

• Prickmark - Bestämmelsen som anges med prickmark och formuleras Marken får 
inte bebyggas ändras till att formuleras: Marken får inte förses med byggnad.  

Bestämmelser som upphör att gälla inom ändringsområdet: 

• Korsmark - Marken får endast byggas med uthus eller komplementbyggnader. 
 

• Takvinkel - Bestämmelsen som anges med en vinkel och anger Minsta respektive 
största taklutning i grader. Gäller endast byggnad i två våningar i områden där 
högsta antal våningar är begränsat till två. Bestämmelsen gäller även för byggnad i 
en våning i områden där högsta antal våningar begränsad till en.  
 

• Byggnadshöjd - Bestämmelsen som anges med en romb och anger Högsta 
byggnadshöjd för komplementbyggnader. 
 

• Byggnadsarea - Bestämmelsen som anger största byggnadsarea tas bort.  
e1000 – Största byggnadsarea i m2 för huvudbyggnad 
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e300 – Största byggnadsarea i m2 för komplementbyggnad 
e3000 – Största totala byggnadsarea i m2 
 

• f1 – Byggnader ska ha träfasad som kan kompletteras med naturstenspartier, med 
för byggnadstypen anpassade kulörer. Taken ska ha dova färger eller tegelröda 
kulörer. Huvudbyggnad får inte ha korrugerad plåt. 
 

• Interngata – Marken skall vara tillgänglig för trafik till och från fastigheterna i 
bostadskvarteret  
 

• n1 –Markens höjd ska så långt som möjligt hållas oförändrad. Terrasseringar ska 
begränsas till åtgärder för att göra fastigheter tillgängliga  
 

• n2 – Endast lätta stängsel för djurhållning, låga gärdesgårdar samt stengärdesgårdar 
med en högsta höjd på 70 cm. Murar, plank, staket får inte förkomma  
 

• u1 – Marken skall vara tillgänglig för underjordiska ledningar  
 

Bestämmelser som tillkommer inom ändringsområdet: 
 

• Byggnadsarea - Bestämmelsen som anger största byggnadsarea betecknas som 
e1-e6 och formuleras: 
e1 – Största byggnadsarea är 300 m² per huvudbyggnad för varje fastighet 
e3 – Största byggnadsarea är 1800 m2

 inom egenskapsområdet. 
e4 – Största byggnadsarea är 3000m2

 inom egenskapsområdet. 
e5 – Största byggnadsarea är 1200 m2

 inom egenskapsområdet. 
e6 – Största byggnadsarea är 80 m² per komplementbyggnad för varje fastighet. 

 
• ö1 - Marken får inte förses med byggnad 

 
• ö2 – Marken får endast förses med byggnad kopplat till djurhållning, garage och 

miljöhus, ej huvudbyggnad.  
 

• Totalhöjd – Bestämmelsen tillkommer och anger bebyggelsens totalhöjd för 
huvudbyggnad samt komplementbyggnad. Totalhöjden mäts från överkant av 
suterrängvåning om en sådan anordnas. Bestämmelsen betecknas h1-h3 och 
formuleras: 
h1 - Högsta totalhöjd på huvudbyggnad är 8 meter.  
h2 - Högsta totalhöjd för komplementbyggnad är 4,5 meter. 
h3 – Högsta totalhöjd är 4,5 meter. 
 

• f2 – Byggnader får uppföras i suterräng utöver högsta angiven totalhöjd.  
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

GENOMFÖRANDETIS  

Genomförandetiden är fem (5) år från den dag planen får laga kraft.  Planbestämmelserna 
som berör ändring av detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras.  

ÄNDRINGSOMRÅDE 

Byggrätten för bostad ökar marginellt inom planområdet. På fyra (4) av enklaverna ökar 
utnyttjandegraden från 240 m2 per huvudbyggnad till 300 m2 per huvudbyggnad. Utöver 
detta tillkommer ingen ökad byggrätt eller utnyttjandegrad för bostad utan endast en 
omdisponering av den befintliga byggrätten (läs mer under Konsekvenser  
Försvarsmaktens påverkansområde för buller och annan risk) 

Byggrätten i det västra området reglerades från korsmark till att regleras av 
egenskapsbestämmelsen ö2 djurhållning, garage och miljöhus, ej huvudbyggnad.  Det tillåts 
ingen bostad på detta område och utnyttjandegraden ökar från 600 m2 inom 
egenskapsområdet till 3000 m2. Egenskapsbestämmelsen Öppet tas bort i området.  

Bestämmelse om takvinkel, n1 och n2 upphävs inom hela ändringsområdet. 

Flertal bestämmelser upphör att gälla, flertal bestämmelser läggs till samt justeras. På 
nästa sida visas vart och vilka justeringar som har gjorts utöver de ovannämnda.  

 

Bilden visar delar av plankartan.  
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Bestämmelse som upphävs: 

n1 , n2 , f1 och Öppet  

Korsmark har inom området upphävts och i stället 
tillkommer bestämmelsen: 

ö2 – Marken får endast förses med byggnad 
kopplat till djurhållning, garage och miljöhus, ej 
huvudbyggnad.  

Största byggnadsarea för komplementbyggnad 
har upphävts och i stället tillkommer 
bestämmelsen: 

e4 – Största byggnadsarea är 3000 m2 inom 
egenskapsområdet.  

Byggnadsarean ökar från 600 m2 till 3000m2 inom 
området.  

Högsta byggnadshöjden för komplementbyggnad 
4 meter upphävs och ersätts av: 

h3 - högsta totalhöjd är 4,5 meter inom området. 

 

 

 

Delar av prickmark, interngata, g -
gemensamhetsanläggning samt u-område upphör 
att gälla.  Egenskapslinje justeras.  

Byggnadsarean minskar från 3000 m2 till: 

e3 - Största byggnadsarea är 1800 m2 inom 
egenskapsområdet.  

Detta för att möjliggöra en omdisponering av 
byggrätten – läs mer under Motivering till 
ändringar  Försvarsmaktens påverkansområde 
för buller och annan risk 
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Delar av prickmark, korsmark, interngata, g -
gemensamhetsanläggning samt u-område upphör 
att gälla.  Egenskapslinje justeras: 

Bestämmelser som tillkommer: 

ö1 - Marken får inte förses med byggnad. 

g – Marken ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning. 

Utnyttjandegrad tillkommer och redovisas: 

e5 - Största byggnadsarea är 1200 m2 inom 
egenskapsområdet. Detta för att möjliggöra en 
omdisponering av byggrätten – läs mer under 
Motivering till ändringar  Försvarsmaktens 
påverkansområde för buller och annan risk 

Höjd på byggnader tillkommer och redovisas: 

h1 – Högsta totalhöjd på huvudbyggnad är 8 meter 
samt: 

h2 – Högsta totalhöjd på komplementbyggnader är 
4,5 meter. 
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Bestämmelse som upphävs: 

n1 , n2 , f1 samt bestämmelsen om takvinkel 
 
Ökad utnyttjandegrad från 240 m2 till 300 m2 för 
huvudbyggnad på samtliga områden. 

e1 – Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 
300 m2. 

Ändrad höjd gör komplementbyggnad på samtliga 
områden från byggnadshöjd 3 meter till totalhöjd 4 
meter: 

h2 - Högsta totalhöjd för komplementbyggnad är 
4,5 meter. 

Utnyttjandegraden för komplementbyggnad 
redovisas: 

e6 – Största byggnadsarea för 
komplementbyggnad är 80 m2. 

Nedan redovisas ändringarna för de specifika 
områdena 1-4av. 

1 – Prickmark justeras från 6 meter till 2 meter. 

2 – Prickmark justeras från 6 meter till 2 meter i 
norr och öst. I väst ökar Prickmarken. Detta 
redovisas med ö1.  I södra delen upphävs 
prickmarken. 

3 - Prickmark justeras från 6 meter till 2 meter mot 
interngata. I norr upphävs prickmarken. 

4 – Prickmark justeras från 6 meter till 2 meter mot 
nord och öst. I väst och syd upphävs prickmarken.  
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MOTIVERING TILL ÄNDRINGAR 

Den gällande detaljplanen reglerar bostädernas utformning och utseende samt markens 
anordnande. Ändringarna avser att skapa möjlighet att bygga bostäder som är mer 
anpassade efter topografin i området samt skapa en större flexibilitet i de befintliga 
enklaverna för bostäder genom att justera prickmark, ta bort krav på takvinkel, höja 
byggnadsgraden för huvudbyggnad samt byggnad kopplat till djurhållning, garage och 
miljöhus, ej huvudbyggnad. 

Bestämmelsen om korsmark syftar till att möjliggöra för uthus och komplementbyggnad. 
Komplementbyggnad ska vara komplement till bostadshus, vilket ytan i detaljplanen inte 
tillåter. Därför tas korsmarken bort och ersätts med ö2 ”Marken får endast förses med 
byggnad kopplat till djurhållning, garage och miljöhus, ej huvudbyggnad.”  för att kunna 
uppfylla sitt syfte att möjliggöra för djurhållning.   

I ändring av detaljplan strax söder om ändringsområdet har bestämmelsen om takvinkel 
upphävts då utbudet av hus som möter bestämmelsen begränsas samt att det bedömdes 
att en högre takvinkel inte påverkar området negativt. Bestämmelsen om utformning av 
bebyggelse f1”Byggnader ska ha träfasad som kan kompletteras med naturstenspartier, 
med för byggnadstypen anpassade kulörer. Taken ska ha dova färger eller tegelröda 
kulörer. Huvudbyggnad får inte ha korrugerad plåt” upphävs för att möjliggöra uppförandet 
av bebyggelse mer flexibelt. 

Ändringen av detaljplanen upphäver bestämmelser om markens anordnande. 
Bestämmelsen n1”Markens höjd ska så långt som möjligt hållas oförändrad. Terrasseringar 
ska begränsas till åtgärder för att göra fastigheter tillgängliga” för att skapa en flexibilitet 
för hur bebyggelse ska kunna placeras. Bestämmelsen n2”Endast lätta stängsel för 
djurhållning, låga gärdesgårdar samt stengärdesgårdar med en högsta höjd på 70 cm. 
Murar, plank, staket får inte förekomma.” Upphävs för att skapa en flexibilitet kring 
utformningen av fastigheten.  

Interngata och dess g- och u-område tas bort då den inte blivit anlagd och i 
sammanhanget med ändringen inte kan tjäna sitt syfte.  

För att möjliggöra detta behöver detaljplanen justeras. Karlskoga kommun bedömer att 
ändringen ryms inom standardförfarande. Detta då ändringen inte anses inverka på varken 
närliggande bebyggelse eller känslan av att området upplevs mer ianspråktaget i och med 
ändringen av detaljplanen samt att den går i linje med Översiktsplanen (2011). 
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FÖRSVARSMAKTENS PÅVERKANSOMRÅDE FÖR BULLER OCH ANNAN RISK  

Delar av ändringsförslaget ligger inom 
Försvarsmaktens påverkansområde för buller och 
annan risk som är kopplat till riksintresset Villingbergs 
skjutfält. Försvarsmaktens grundinställning är att 
ingen ny bostadsmark eller annan känslig 
markanvändning ska planeras i områden som 
beräknas utsättas för buller från anläggningar, som 
bedrivs av Försvarsmakten då det riskerar skada 
riksintresset för totalförsvaret. Ändringsområdena 
som tillåter byggrätter för huvudbyggnad samt 
komplementbyggnad är inom påverkansområde för 
buller och annan risk. Placeringen och utformningen 
på den mark som får bebyggas är idag inte placerad 
på ett optimalt sätt för att anpassas utefter den 
befintliga topografin på platsen.  

Försvarsmakten gör individuella bedömningar 
gällande detaljplaner och platsens förutsättning. I de 
södra delarna av ändringsområdet finns fyra enklaver 
där byggrätten höjd från 240 m2 per huvudbyggnad 
till 300 m2 per huvudbyggnad. Efter dialog med 
Försvarsmakten är deras bedömning att tillåta 
ökningen på 60 m2 per huvudbyggnad inom de södra 
området (se bild).  

För att undvika att nya byggrätter tillkommer inom 
ändringsområdet omdisponeras den befintliga 
byggrätten som finns i gällande detaljplan för att 
anpassas utefter topografin. Den norra byggrätten 
tillåter enligt den gällande detaljplanen en 
byggnadsarea på 3000 m2 vilket justeras till en 
byggnadsarea på 1800 m2 inom egenskapsområdet. 
Den återstående byggnadsarea på 1200 m2 placeras 
väster ut mot sjön Möckeln, vilket är en bättre 
placering utefter de topografiska förutsättningarna på 
platsen. Den omdisponerade byggnadsrätten hamnar 
närmare ytterkant av påverkansområdet samt ligger 
på en lägre höjd. Den omdisponerade byggrätten 
ligger längre bort från källan till buller och annan risk.  
Med omdisponeringen tillkommer inte mer eller 
utökad bostadsbebyggelse inom ändringsområdet, 
utan möjliggör för att kunna placera byggrätten mer 
optimalt utefter den topografin som finns på platsen 
samt att bostäderna hamnar längre bort från källan till 
buller och annan risk.  

 

Inom de rosa markeringarna ökar byggrätten från 
240 m2 till 300 m2. 

Inom de orangea markeringarna visas hur de 3000 m2 
omdisponeras inom ändringsområdet.  
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Justering i aktuell ändring av detaljplan (ÄDP) möjliggör en större flexibilitet att bilda 
fastigheter till topografin i området samt en större flexibilitet gällande utformning och 
placering av bebyggelsen då bestämmelser om markens begränsningar, markens 
anordnande samt bebyggelsens utformning justeras och/eller upphävs.  

Att höja byggnadsarean för huvudbyggnad bedöms inte ha någon större inverkan på 
ändringsområdet eller närliggande områden då en stor del av gällande detaljplan fortsatt 
består av prickmark som inte tillåter bebyggelse samt att ingen ökad byggrätt tillkommer 
utöver detta.  

Nollalternativet skulle innebära att bebyggelsen begränsas både utefter möjligheten att 
placera bebyggelsen attraktivt utefter topografin, att bebyggelsen i området regleras av 
utformningsbestämmelser, samt bestämmelser kring markens anordnande. 
Utnyttjandegraden för huvudbyggnad samt området som regleras av bestämmelsen ö2 
fortsatt skulle vara korsmark utan möjlighet att höja byggrätten.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandebeskrivningen är vägledande för genomförandet av ändring av detaljplanen. 

HANDLÄGGNING OCH TIDPLAN  

Ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande, vilket innebär att det kommer 
finnas två kommunikationssteg – samrådsskedet samt granskningsskedet. 
Samrådskretsen har begränsats till de som bedöms beröras av själva ändringen. 
Förfarandet tillämpas i enlighet med Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 7 §, då 
planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Förslag till ändring av detaljplan 
bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 
eller kunna medföra en betydande miljöpåverkan.  

GENOMFÖRANDETID  

Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. Genomförandetiden för de 
bestämmelser som berörs av ändringen av detaljplanen är fem (5) år från den dag 
ändringen får laga kraft. 

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 

Karlskoga kommun äger inte marken vid ändringsområdet. 

Ledningars lägen ska alltid kontrolleras före markarbeten eller byggnation och inleds av 
den som avser inleda åtgärden. Eventuella kostnader för flytt och förstärkning av ledningar 
bekostas av den som initierar åtgärden. 

AVTAL OCH PLANEKONOMI 

Ett planavtal har upprättats mellan Karlskoga kommun och fastighetsägaren. Planavgift ska 
inte tas ut i samband med bygglovsprövning. 
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BILAGA 1 

DIGITALISERAD VERSION 

Gällande handlingar för denna ändring utgörs av planbeskrivning samt plankarta över 
ändringsområdena, plankartan tillgängliggörs slutligen som digital version. Digitalisering av 
denna detaljplan innebär att vi gör en tolkning av den juridiskt gällande detaljplanen och 
gör en digitaliserad version av den. Den digitala versionen är inte juridiskt bindande utan 
är en tolkning, det är ursprungskartan som är juridiskt gällande och besluten ska tas utifrån. 
Den digitala versionen utformas så att uppgifterna kan tillgängliggöras och behandlas 
digitalt enligt plan- och byggförordningen 2 kap. 5 a §. 

De kvarstående bestämmelserna som digitaliseras är från plankatalog 20020101 – 
20121102, tillkommande och justerade bestämmelser är pågående plankatalog 20201002 
. 

PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 

ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER 

Bestämmelser som kvarstår och digitaliseras i den digitala versionen:  

• B1 – Användningsområdet kvarstår. Formuleringen i gällande detaljplan, se bild 
nedan:  

 
I den digitala versionen betecknas bostadsmarken B1 och formuleras:  
B1 - Användningen är angiven som ”Bostäder kombinerat med viss djurhållning och 
mindre verksamheter”. Bestämmelsen har inte tolkats utan formuleras i sin 
ursprungliga form från gällande detaljplan.  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK  

Bestämmelser som upphör att gälla inom ändringsområdet: 

• Korsmark - Marken får endast byggas med uthus eller komplementbyggnader  
 

• Takvinkel - Bestämmelsen som anges med en vinkel och anger Minsta respektive 
största taklutning i grader. Gäller endast byggnad i två våningar i områden där 
högsta antal våningar är begränsat till två. Bestämmelsen gäller även för byggnad i 
en våning i områden där högsta antal våningar begränsad till en.  
 

• Byggnadshöjd - Bestämmelsen som anges med en romb och anger Högsta 
byggnadshöjd för komplementbyggnader. 
 

• Byggnadsarea - Bestämmelsen som anger största byggnadsarea tas bort.  
e1000 – Största byggnadsarea i m2 för huvudbyggnad 
e300 – Största byggnadsarea i m2 för komplementbyggnad 
e3000 – Största totala byggnadsarea i m2 
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• f1 – Byggnader ska ha träfasad som kan kompletteras med naturstenspartier, med 
för byggnadstypen anpassade kulörer. Taken ska ha dova färger eller tegelröda 
kulörer. Huvudbyggnad får inte ha korrugerad plåt. 
 

• g – Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. 
 

• Interngata – Marken skall vara tillgänglig för trafik till och från fastigheterna i 
bostadskvarteret  
 

• n1 –Markens höjd ska så långt som möjligt hållas oförändrad. Terrasseringar ska 
begränsas till åtgärder för att göra fastigheter tillgängliga  
 

• n2 – Endast lätta stängsel för djurhållning, låga gärdesgårdar samt stengärdesgårdar 
med en högsta höjd på 70 cm. Murar, plank, staket får inte förkomma  
 

• u1 – Marken skall vara tillgänglig för underjordiska ledningar  
 

• Öppet – Området ska hållas öppet 
Bestämmelser som kvarstår inom ändringsområdet och digitaliseras i den 
digitala versionen:  

Bestämmelserna har samma formulering som den ursprungliga detaljplanen, dvs de är inte 
tolkade. De har dock i viss mån ändrat variabel för att möjliggöra bestämmelserna i den 
digitala versionen: 

• Våningsantal – Egenskapsbestämmelsen för våningsantal I och II kvarstår.  
Formulering i gällande detaljplan, se bild nedan:  

 
 

I tittskåpet betecknas våningshöjden I och II, och formuleras:  
h4- Högsta höjd på byggnadsverk är angiven som ”I” högsta antal vpningar. 
Bestämmelsen har inte tolkats utan formuleras i sin ursprungliga form från 
gällande detaljplan. 
h5 - Högsta höjd på byggnadsverk är angiven som ”II” högsta antal vpningar. 
Bestämmelsen har inte tolkats utan formuleras i sin ursprungliga form från gällande 
detaljplan. 
 

• m1 – Egenskapsbestämmelse kvarstår. Formulering i gällande detaljplan, se bild 
nedan:  

 
Inom ändringsområdet formuleras bestämmelsen:  
m1 – Annat skydd mot störningar är angivet som "Verksamhet ska ha begränsad 
omgivningspåverkan". Bestämmelsen har inte tolkats utan formuleras i sin 
ursprungliga form från gällande detaljplan.  
 

• v1 - Egenskapsbestämmelse kvarstår. Formulering i gällande detaljplan, se bild 
nedan: 
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I tittskåpet betecknas suterrängvåning f1 och formuleras:  
f1 – Utformnings bestämmelse är angivet som "Suterrängvåning får anordnas utöver 
högsta antal våningar." Bestämmelsen har inte tolkats utan formuleras i sin 
ursprungliga form från gällande detaljplan. 

Bestämmelser som justeras inom ändringsområdet: 

• Prickmark - Marken får inte bebyggas – ändrar beteckning till ö1 och formuleras: 
ö1 - Marken får inte förses med byggnad. 

Bestämmelser som tillkommer inom ändringsområdet: 
• Byggnadsarea - Bestämmelsen som anger största byggnadsarea betecknas som 

e1-e6 och formuleras: 
e1 – Största byggnadsarea är 300 m² per huvudbyggnad för varje fastighet 
e3 – Största byggnadsarea är 1800 m2

 inom egenskapsområdet. 
e4 – Största byggnadsarea är 3000m2

 inom egenskapsområdet. 
e5 – Största byggnadsarea är 1200 m2

 inom egenskapsområdet. 
e6 – Största byggnadsarea är 80 m² per komplementbyggnad för varje fastighet. 
 

• ö2 – Marken får endast förses med byggnad kopplat till djurhållning, garage och 
miljöhus, ej huvudbyggnad.  
 

• g – Markreservat för gemensamhetsanläggning.  
 

• Totalhöjd – Bestämmelsen tillkommer och anger bebyggelsens totalhöjd för 
huvudbyggnad samt komplementbyggnad. Totalhöjden mäts från överkant av 
suterrängvåning om en sådan anordnas. Bestämmelsen betecknas h1-h3 och 
formuleras: 
h1 - Högsta totalhöjd på huvudbyggnad är 8 meter.  
h2 - Högsta totalhöjd för komplementbyggnad är 4,5 meter. 
h3 – Högsta totalhöjd är 4,5 meter. 
 

• f2 – Byggnader får uppföras i suterräng utöver högsta angiven totalhöjd.  

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid  

Genomförandetiden är fem (5) år från den dag planen får laga kraft.  Planbestämmelserna 
som berör ändring av detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras.  
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ANVÄNDBARHET 

Den digitala versionen har endast digitaliserat ändringområdet. Planområdesgränserna har 
delvis skett via georeferering av den underliggande planen, samt att rita utefter befintliga 
fastigheter. 

Planbestämmelserna anses ha god tillförlitlighet få de endera är ändrade eller formuleras 
utifrån den ursprungliga formuleringen från den gällande planen samt att det tydliggörs i 
bestämmelsen med en hänvisning till den underliggande planen. Vilken plankatalog som 
gäller för bestämmelserna tydliggörs i beskrivningen av den digitala versionen.  

Gränslinjerna anses ha god tillförlitlighet då de men hjälp av programmet placeras antal 
meter från befintliga linjer, exempelvis att bebyggelsefritt område från väg minskar från 6- 
till 2 meter blir exakt i den digitala versionen, vilket inte är möjligt i den analoga versionen. 
Vissa gränslinjer har ritats ut med hjälp av georeferering. De kan ha delvis mindre god 
tillförlitlighet – de anses dock ändå som tillförlitliga.   
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Dammängen – Norr (ÄDP) 

ANTAGANDEHAMDLING 



e5

Marken får inte förses med byggnad

Ändringsområdesgräns för ÄDP. 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen får laga kraft.
Planbestämmelserna som berör ändring av detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller 
ändras

Ny egenskapsgräns inom ändringsområde

Område där prickmark samt korsmark upphör att gälla

ö2

ö1
m1
g

m1

f2

m1

h1
h2

h3

e6
e1

h2
m1

h2
m1e6

h2
m1

e6
e1

e1

Största byggnadsarea är 300 m² per huvudbyggnad för varje fastighet

Största byggnadsarea är 80 m² per komplementbyggnad för varje fastighet

Största byggnadsarea är 1800 m² inom egenskapsområdet

Byggnader får uppföras i suterräng utöver högsta angivna totalhöjd

e6

e1
e3

f2

h1

h2

Högsta totalhöjd på huvudbyggnad är 8 meter

Högsta totalhöjd på komplementbyggnader är 4,5 meter

ö1 Marken får inte förses med byggnad

ö2 Marken får endast förses med byggnad kopplat till djurhållning,
garage och miljöhud, ej huvudbyggnad

e6
h2
m1

e1

e3

e5

h3 Högsta totalhöjd är 4,5 meter

Bestämmelsegränser upphör att gälla

ö1

e4

e4 Största byggnadsarea är 3000 m² inom egenskapsområdet

e5 Största byggnadsarea är 1200 m² inom egenskapsområdet

ö1

m1

m1

ÄNDRING AV DETALJPLAN

Denna plankarta redovisar med rött, blått och lila ändringar och tillägg till en gällande detaljplan,
och ska läsas tillsammans med gällande detaljplan.

Utöver ändringar och tillägg som anges med rött, blått och lila gäller laga kraftvunnen detaljplan:
Detaljplan nr. 567 (akt 1883-P11/32) Dammängen - Norr 

Planändring upprättad  2021-12-15  ANTAGANDEHANDLING
Planändring antagen 
Planändring laga kraft 



 

  

 

 

                

 

Ändring av detaljplan för 

Dammängen - Norr 

 

Granskningsutlåtande upprättad 2022-05-24 

Standardförfarande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskningen syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget. Kommunen ska vid standardförfarande ställa ut planförslaget under minst 
två veckor med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och 
boende som berörs. 

Synpunkter som har kommit in under granskningstiden om förslag till detaljplan redovisas 
i ett granskningsutlåtande, och bemöts där av kommunen. 

 

Granskningsutlåtande 
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BAKGRUND OCH SYFTE   

Planområdet är beläget i Karlskogas sydöstra delar, strax öst om sjön Möckeln cirka 4 
kilometer (fågelvägen) från Karlskoga tätort. Området planlades år 2011 för 
bostadsbebyggelse kombinerat med viss djurhållning och mindre verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I november 2021 inkom en ansökan om planbesked till Samhälle och Serviceförvaltningen 
av Allbyggarn Träteknik i Karlskoga AB med avsikt att upprätta en ändring av detaljplan av 
Dammängen – Norr. Med önskemål att möjliggöra en större flexibilitet för hur fastigheterna 
ska kunna bildas utifrån den befintliga topografin i området. Ändringen avser fastigheten 
Valåsen 2:87 och 2:105 samt de avstyckade fastigheterna Valåsen 2:97–2:101, samtliga 
fastigheterna är i privat ägo. Idag finns tre komplementbyggnader inom ändringsområdet 
på fastigheten Valåsen 2:87. 

Huvudsyftet med ändring av detaljplan (ÄDP) är att ändra underliggande detaljplan 
Dammängen - Norr (nr. 567, akt 1883-P11/32), för att skapa en större flexibilitet att bilda 
fastigheter utifrån den befintliga topografin i området. Planens syfte är också att skapa en 
större flexibilitet för utformning och placering av bebyggelsen genom att ändra de 
bestämmelser i gällande plan som reglerar utformning, utnyttjandegrad, begränsningar av 
bebyggelser samt markens anordnande.  
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Granskning 

Detaljplanen var på granskning mellan den 6 maj och den 20 maj 2022. Ett 
informationsblad skickades ut till samtliga sakägare med information om granskningstiden, 
detaljplanens syfte och omfattning samt kontaktuppgifter till kommunen. 
Granskningshandlingarna har under perioden funnits tillgängliga på Skrantahöjdsvägen 35 
i Karlskoga samt på kommunens hemsida, www.karlskoga.se. Digitala handlingar har 
skickats till sakägare och obligatoriska remissinstanser, såsom Länsstyrelsen, 
Försvarsmakten och Trafikverket, samt till allmänheten efter förfrågan. Handlingarna har 
varit offentliga på kommunens hemsida under granskningsperioden.  

Inkomna remissvar med synpunkter har inkommit från:   
  

• Länsstyrelsen Örebro län (Bilaga 1)  
 
Inkomna remissvar utan synpunkter har inkommit från:  

• Kultur- och föreningsförvaltningen • Bergslagens Räddningstjänst  
• Trafikverket  • Tillväxt och tillsyn 
• Försvarsmakten • Socialförvaltningen 
• KEMAB • Skanova 
• Länsstyrelsen (KLM)  
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SÄNDLISTA 

Sakägare 
Till berörda av pågående planförslag enligt fastighetsförteckningen. 

Karlskoga kommun 

Karlskoga Energi- och miljö  

Kommunstyrelsens ledningskontor 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ungdomsfullmäktige 

Samhälle och Serviceförvaltningen (SSF) 

SSF Miljösamordning 

TTF Bygg- och miljökontoret 

SSF Teknik- och fastighetsavdelning 

SSF Samhällsutveckling- och geodata avdelningen 

Folkhälsoförvaltningen 

Skolförvaltningen 

Kultur- och föreningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Intressenter 

Region Örebro län 

Skanova 

Trafikverket 

Lantmäteri (KLM) 

Länsstyrelsen Örebro län 

Bergslagens räddningstjänst 

Karlskoga hembygdsförening 

Försvarsmakten 
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INKOMNA YTTRANDEN  

STATLIGA REMISSINSTANSER 

Länsstyrelsen Örebro län har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat synpunkter. 
Yttrandet finns redovisat i sin helhet som Bilaga 1. 

Kommentar: Se nedan.  

Planbestämmelser 

Synpunkten är noterad.  

Planbeskrivningen revideras och beskrivning om bestämmelsen h2 tas bort på den 
nordöstra byggrätten. 

Egenskapsbestämmelsen e6 i den centrala delen som påpekats tas bort i plankartan (se 
bild). 

 

 

  

Figur 1 Inom området för den röda linjen tas e6 bort.  
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REVIDERINGAR I ANTAGANDEHANDLINGARNA 

Följande revideringar görs i antagandehandlingarna: 

Enligt ovanstående kommentarer revideras plankartan enligt nedan: 

o Egenskapsbestämmelsen e6 i den centrala delen (se bild föregående sida) tas bort 
i plankartan. 

Enligt ovanstående kommentarer revideras planbeskrivningen enligt nedan: 

o Bestämmelsen om komplementbyggnadens höjd h2 tas bort i planbeskrivningen på 
den nordöstra byggrätten.  

o Illustration om bullernivån i planbeskrivningen läggs till.    

 

 

 

 



1 (1)

Postadress:701 86 Örebro Telefon: 010-224 80 00 E-post: orebro@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro/personuppgifter

Karlskoga kommun
detaljplan@karlskoga.se 

Ändring av detaljplan för Dammängen – Norr, 
Karlskoga kommun 
Ändringen av detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet 
med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts 
tillfälle att lämna synpunkter.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 
§ PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av ändringen av 
detaljplanen inte kommer att prövas.

Råd enligt 2 kap. PBL

Planbestämmelser
Enligt planbeskrivningen tillkommer en planbestämmelse om högsta 
höjd på komplementbyggnader i den nordöstra delen av 
ändringsområdet. En sådan bestämmelse saknas dock på plankartan. 

Enligt plankartan tillkommer planbestämmelsen e6 i den centrala delen 
av planområdet. En sådan bestämmelse redovisas dock inte i 
planbeskrivningen för detta område. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. enhetschef  med 
samhällsplanerare som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Yttrande 

Datum
2022-05-20 

Ärendebeteckning 
402-3806-2022

mailto:detaljplan@karlskoga.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd




 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-05-18 SBN PL 2021-00200 
Handläggare  
Georgios Apostolidis 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för 
Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden (ÄDP) 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 maj 2022 att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till ändring av 
detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden. Syftet är att 
skapa flexibilitet i uppförande av flerbostadshus, ändringen avser även att 
reglera vinklar och totalhöjden där möjligheten för flerbostadshus finns. 
 
Planhandlingarna har reviderats mellan samråd och antagande endast av 
redaktionell anledning. 
 
Samhälle- och Serviceförvaltningen förslag är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till ändring av 
detaljplan för Högåsen 2:139 m.fl, Västra Möckelnstranden. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 17 maj 2022. 
Antagningshandling - AH – Plankarta Ändring av detaljplan för Högåsen 
2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden (ÄDP) 
Antagningshandling - AH – Planbeskrivning Ändring av detaljplan för 
Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden (ÄDP) 
 

Bakgrund 
Vid försäljning av mark avseende flerbostadshus, radhus, parhus och 
kedjehus inom detaljplanen Högåsen 2:139 m.fl, Västra Möckelnstranden 
har svårigheter uppstått. Formulering av planbestämmelser sätter 
begränsningar som uppenbart tolkas fel. Vidare justera taklutning inom 
ändringsområdet samt totalhöjd i en mindre del av den sydvästliga 
bostadsytan inom planområdet. 
   
Ändringsområdet omfattar delar av kommunägda fastigheten Högåsen 
2:139.  Planområdet ligger ca 3 km söder om Karlskogas centrum och 600 
meter öster om Degerforsvägen och nås via Storängsvägen och 
Skogsbovägen. Ändringsområdet ligger inom detaljplanen ”Högåsen 2.139 
m.fl, Västra Möckelnstranden” 
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 maj 2022 att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till ändring av 
detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden. Syftet är att 
skapa flexibilitet i uppförande av flerbostadshus, ändringen avser att 
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Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-05-18 SBN PL 2021-00200 
Handläggare  
Georgios Apostolidis 

reglera vinklar och totalhöjden i delar där möjligheten för flerbostadshus 
finns.  
  
Samrådshandlingar arbetades fram under maj 2022 och förslag till 
detaljplan sändes ut på samråd mellan den 18 maj till den 1 juni 2022. 
 
Planhandlingarna har endast reviderats redaktionellt i planbeskrivningen. 
 
Överväganden 
Huvudsyftet med planförslaget är att möjliggöra en mer flexibel detaljplan 
för delar inom planområdet som berör möjligheten till flerbostadshus, 
radhus, parhus eller kedjehus 
 
                            Översiktsplan (2011) 
I översiktsplanen för Karlskoga kommun (år 2011) anges att varierat 
utbud av bostäder ska prioriteras samt att bebyggelsen ska utvecklas och 
utformas utifrån efterfrågan. Planförslaget bedöms vara förenligt med 
översiktsplanen, som vidare anger att utveckling ska möjliggöras för 
bostadsområden, för ökad attraktivitet. 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till ändring av 
detaljplan för Högåsen 2:139 m.fl, Västra Möckelnstranden. 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 

Georgios Apostolidis 
Planarkitekt 

 

Expedieras till 
Georgios Apostolidis 
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Ändring av detaljplan för 

Högåsen 2:139 Västra Möckelnstranden (ÄDP) 
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ÄRENDEINFORMATION 

Högåsen 2:139 Västra Möckelnstranden (ÄDP) 

Diarienummer: SBN 2021-00200 

Upprättad: 2022-05-11 

 

 

PLANBESKRIVNING 
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PLANBESKRIVNING  

Planbeskrivningen syftar till att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
redovisa de syften och förutsättningar detaljplanen har. Planbeskrivningen har ingen 
rättsverkan utan det är plankartan som fastställs och är juridiskt bindande. 
Planbeskrivningen redogör för planområdets befintliga förhållanden, vilka förändringar som 
föreslås och effekter som kan väntas vid genomförande av detaljplanen. 

Detaljplanen (plankartan) är ett juridiskt bindande dokument som anger hur mark- och 
vattenområden får eller ska användas inom ett avgränsat område, kallat planområde. En 
detaljplan medför både rättigheter och skyldigheter som till exempel byggrätt eller 
skyldigheter att utforma byggnader på något speciellt sätt.  En detaljplan tas fram genom 
en demokratisk process, planprocess, som kan föras med olika planförfarande, metoder, 
baserat på hur omfattande och betydande detaljplanens syfte är för människor och miljön.  

Planförslaget utgörs av: 
• Plankarta 
• Planbeskrivning 
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 

VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen handläggs med ett begränsat förfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen 5 kap. 6 § då planförslaget inte strider mot översiktsplanen, antas inte 
medföra en betydande miljöpåverkan och är inte av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
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ÄNDRING AV DETALJPLAN (ÄDP)  

Ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa den gällande detaljplanen till nya 
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som 
görs vid upprättandet av en ny plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan 
göras inom ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav 
på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen (i detta fall 
bostadsändamål). Det är kommunen som i det enskilda fallet avgör om det är lämpligt att 
ändra en detaljplan eller om den befintliga planen ska ersättas med en ny eller upphävas 
(Boverket – Ändring av detaljplan).  

Kommunen kan använda sig av ändring av detaljplan (ÄDP) när det finns en plan där syftet 
fortfarande är aktuellt men där justeringar av planen behövs för att den ska bli mer 
användbar och funktionell. Äldre planer kan till exempel kompletteras genom att öka eller 
minska byggrätten (exempelvis genom att justera andelen prickmark) (jfr prop. 
1990/91:146 sid. 48).  

PRÖVNING AV ÄNDRING AV DETALJPLAN  

Ifall en äldre detaljplan ändras har markens lämplighet redan prövats och om en byggrätt 
finns, så gäller den. Bland annat är Länsstyrelsens prövning därför avgränsad till att omfatta 
enbart det som ändringen avser. Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, 
är utgångspunkten lämplighetsprövning enligt 2 kap plan och bygglagen, PBL. Vid ändring 
av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. 
Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller 
tas bort. Ett exempel på detta kan vara när kommunen i ett äldre bostadsområde vill öka 
byggrätten för att bättre möta dagens behov av standard eller ta bort alternativt lägga till 
planbestämmelser.  

Aktuell ändring av detaljplan bedöms falla inom ramarna för vad som enligt Boverket är 
fullt rimligt att genomföra som ÄDP. Det område som ändras benämns ändringsområdet 
hädanefter.  

METOD FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN  

Planbeskrivningen begränsas till en framställning av syftet med och konsekvensen av 
ändringen till underliggande detaljplan. Planändringen genomförs genom att rita på 
underliggande plankarta, vilket resulterar i att det därefter finns en gällande plankarta samt 
en ändringskarta, d.v.s. en separat plankarta som redovisar ändringar till den underliggande 
detaljplanen. Därav begreppet ändring av detaljplan. 

Gällande handlingar för denna ändring utgörs av planbeskrivning samt plankarta över 
ändringsområdena, plankartan tillgängliggörs slutligen som digital version. Digitalisering av 
denna detaljplan innebär att vi gör en tolkning av den juridiskt gällande detaljplanen och 
gör en digitaliserad version av den. Den digitala versionen är inte juridiskt bindande utan 
är en tolkning, det är ursprungskartan som är juridiskt gällande och besluten ska tas på. 
Den digitala versionen utformas så att uppgifterna kan tillgängliggöras och behandlas 
digitalt enligt plan- och byggförordningen 2 kap. 5 a §. 



  Högåsen 2.139 Västra Möckelnstranden (ÄDP)  
ANTAGANDEHANDLING 2022-05-26 

4 

 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

SYFTE 

Huvudsyftet med ändring av detaljplan (ÄDP) är att ändra detaljplan Högåsen 2.139 m.fl, 
Västra Möckelnstranden (nr. 674, akt 1883K-P2021/04), för att skapa en större flexibilitet 
för flerbostadshus och skapa förutsättningar för exploatering med större variation. En liten 
del av sydvästra ändringsområdet möjliggör för en varierande höjd på flerbostadshus. 

LÄGE OCH BAKGRUND 

Planområdet ligger cirka 3 kilometer söder om Karlskogas centrum och 600 meter öster 
om Degerforsvägen. Planområdet nås från Degerforsvägen via Storängsvägen och 
Skogsbovägen. 

 

 

Samhällsutveckling och Geodata inom Samhälle- och Serviceförvaltningen har på begäran 
av avdelningen för Näringsliv och tillväxt på Kommunstyrelsens ledningskontor fått 
förfrågan om att upprätta ändring av detaljplan för Högåsen 2:139 m.fl, Västra 
Möckelnstranden. Ändringen avser justeringar inom befintliga bostadsytor för att bättre 
matcha möjligheten för exploatering inom delar av planområdet. 
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OMFATTNING 

Ändringsområdet är cirka 2,4 hektar (24 000kvm) och utgörs av planlagd bostadsmark. 
Ändringområdet omfattar fastigheten Högåsen 2.139. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

ÖVERSIKTSPLAN  
I översiktsplanen för Karlskoga kommun (år 2011) anges att varierat utbud av 
bostäder ska prioriteras samt att bebyggelsen ska utvecklas och utformas utifrån 
efterfrågan. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen, som vidare 
anger att utveckling ska möjliggöras för bostadsområden, för ökad attraktivitet. 

GÄLLANDE DETALJPLAN 

• Nr. 674 – Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden 
Laga kraft 2021-03-11 (akt 1883K-P2021/04) 

 

 

Gällande detaljplan                                                Ändringsområde inom gällande detaljplan 

 

RÄTTIGHETER OCH SERVITUT 

Ändringsområdet berör inga rättigheter eller servitut.  

BESLUT OM ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Samhällsbyggnadsnämnden gav i uppdrag den 10 maj 2022 åt Samhälle- och 
serviceförvaltningen att upprätta förslag till ändring av detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, 
Västra Möckelnstranden.  
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

RIKSINTRESSE 

Inom Karlskoga kommun ligger riksintresseområdet för totalförsvaret, riksintresse på land. 
Kommunen berörs även om tre (3) påverkansområden kopplat till totalförsvarets militära 
del. Ändringsområdet berörs av ett (1) av dessa påverkansområden, område med särskilt 
behov av hindersfrihet. Vid planärenden som rör höga objekt (över 20 meter utanför 
sammanhållenbebyggelse samt objekt högre än 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse) ska remitteras till Försvarsmakten. Den planerade ändringen bedöms inte 
innebära någon konflikt med nämnt påverkansområde, enligt Miljöbalkens kap. 3. 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

Ändringsområdet utgörs av ett tidigare detaljplanelagt område inom fastigheterna 
Högåsen 2.139 som är planlagda för bostadsändamål. Ändring av detaljplan förändrar inte 
förutsättningarna för nuvarande infrastruktur eller på annat sätt befintliga förhållanden.  

För ytterligare beskrivning av området se planbeskrivning för gällande detaljplan. 
Nr. 674 – Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden Laga kraft 2021-03-11 (akt 
1883K-P2021/04) 
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 

ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Det område som omfattas av ändringar kallas ändringsområdet och avgränsas med en 
planområdesgräns. Planändringen genomförs genom att lägga till, upphäva samt justera 
de gällande bestämmelserna inom ändringsområdet. Ändringar i detaljplanen ändrar inte 
befintligt användningsområde, utan möjliggör flexiblare nockhöjder, takvinkel och 
möjligheten till fler bostadsformer.  

Ändringsområdet redovisas genom röda linjer. Egenskapsgränser som tillkommer 
redovisas genom en tunnare röd linje. Bestämmelser som upphör att gälla redovisas 
genom ett rött sträck över bestämmelsen inom ändringsområdet.  

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK  

Bestämmelser som justeras inom ändringsområdet: 
 

• Högsta nockhöjd i meter för huvudbyggnader anges h1 
 

• Högsta totalhöjd i meter för huvudbyggnader anges h2 
 

• Takvinkel - Bestämmelsen som anges som o1 Minsta taklutning i grader 
 

• e4 00 – Största byggnadsarea i procent per fastighet för alla typer av 
bostadsbebyggelse undantaget enbostadshus (villatomter) 
 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid  

Genomförandetiden är fem (5) år från den dag planen får laga kraft.  Planbestämmelserna 
som berör ändring av detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras.  
 

Konsekvenser av planförslaget 

Justering i aktuell ändring av detaljplan (ÄDP) möjliggör en större flexibilitet för 
fastigheterna inom ändringsområdet. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandebeskrivningen är vägledande för genomförandet av ändring av detaljplanen. 

HANDLÄGGNING OCH TIDPLAN  
Ändring av detaljplan (ÄDP) handläggs med begränsat standardförfarande, vilket innebär 
att standardförfarandet begränsas till att endast innehålla ett kommunikationssteg – 
samrådsskedet. Samrådskretsen har begränsats till de som bedöms beröras av själva 
ändringen. Den ytan som kan påverka närområdet finns i sydvästra delar av 
ändringsområdet och anses inte påverka någon annan sakägare än kommunen. Höjden 
som regleras ligger närmast skogen i sydvästra delar av detaljplanen och har inga andra 
sakägare än kommunen i närområdet. Inom andra ytor inom ändringsområdet sker mindre 
ändringar som inte kan anses ändamål för sakägare utanför ändringsområdet då ingen 
berörd sakägare finns i anslutning till ändringsområdet. Förfarandet tillämpas i enlighet 
med Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 7 §, då planförslaget är förenligt med 
kommunens översiktsplan. Förslag till ändring av detaljplan bedöms inte vara av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kunna medföra en 
betydande miljöpåverkan.  

GENOMFÖRANDETID  

För den gällande detaljplanen för Högåsen 2:139 m.fl., Västra Möckelnstranden, finns en 
genomförandetid som inte har gått ut. Vid ändring av detaljplan som görs innan 
genomförandetiden har gått ut får de ändrade planbestämmelserna samma 
genomförandetid som detaljplanen. 

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 

Karlskoga kommun äger marken vid ändringsområdet. 

Ledningars lägen ska alltid kontrolleras före markarbeten eller byggnation och inleds av 
den som avser inleda åtgärden. Eventuella kostnader för flytt och förstärkning av ledningar 
bekostas av den som initierar åtgärden. 

AVTAL OCH PLANEKONOMI 

Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglovsprövning. 
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SKALA 1:

Höjdsystem RH 2000
Mätklass II

Grundkartan framställd genom uttag från kartdatabasen

Ledningsrätt

Koordinatsystem SWEREF 99 15 00

Använd gräns, Plangräns

Kvarterstrakt
Traktgräns

Vägkant
Staket

Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckningar2:71 4

Traktnamn, Kvartersnamn
Gatunamn

Lr

Serv Servitut

LAGA KRAFTSBN

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA

BOFORS, MALLEN

Hultmansgatan

PLANBESTÄMMELSER

DETALJPLAN
Denna detaljplan reglerar vad marken (och vattnet) får användas till och hur den får bebyggas. Regleringen
sker med stöd av plan- och bygglagen, PBL, och omfattar de på denna plankarta angivna bestämmelser.
Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. Till planens laga handling
finns en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd.

......................................................................
Georgios Apostolidis, Fysisk planerare

Stödmur
Slänt

Spår

Träd

Rutnätspunkt

Industribyggnad

Bostadshus, Uthus
Allmän byggnad, Kyrka
Transformator, Skärmtak

KARLSKOGA KOMMUN

KoordinaterX    6579400
Y    125100

Följande gäller inom områden som har nedanstående beteckning. Där beteckningen saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet. Markanvändningar redovisas bland planbestämmelserna var för sig. För att skilja mellan användningar i en
byggnads olika plan betecknas på plankartan den sekundära användningen inom parentes. Egenskapsbestämmelser till
sekundär användning anges inom parentes. Om flera användningar tillåts inom samma användningsområde färgläggs området
med den huvudsakliga användningens färg. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

HANDLING
2000

20 - -

UTÖKAT
FÖRFARANDE

Högåsen 2:139 m. fl,
Västra Möckelnstranden

0 50 100 150 200

Meter

Georgios Apostolidis, Fysisk planerare

GRÄNSER
Planområdesgräns. Redovisad 3 meter utanför planområdet.
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK
Allmänna platser

Gata för lokaltrafik
Parkering
Anlagd park
Naturområde

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
Kvartersmark

Bostäder
Teknisk anläggning, pumpstation
Skola, förskola

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDE
Vattenområde

Vattenområde där en (1) gemensam (allmän) brygga om högst 
100 kvadratmeter får anläggas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning 
väg Marken får användas som in- och utfart
bad Allmän badplats
damm Anlagd damm för rening och fördröjning av dagvatten
lek Lekplats får anordnas

In- och utfartsförbud

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad
e1 000/000 Största byggnadsarea i kvadratmeter för huvudbyggnad respektive

största byggnadsarea i kvadratmeter för komplementbyggnad per fastighet
e2 00 Största byggnadsarea i procent per fastighet (flerbostadshus) 
e3 0000 Största byggnadsarea i kvadratmeter (skola)

Begränsning av markens utnyttjande
Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnader
Högsta nockhöjd i meter för huvudbyggnader. Komplement-
byggnader får uppföras till en nockhöjd om 4.5 meter

Takvinkel

Minsta taklutning i grader

Placering
p1 Huvudbyggnad och komplementbyggnad får som närmst

placeras 1 meter från fastighetsgräns som delas med annan
bostadsfastighet

Utformning
f1 Huvudentré ska riktas mot allmän gata i möjligast mån
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap Karlskoga kommun är huvudman för allmän platsmark och vattenområden

liksom anläggningar inom dessa

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft
Strandskydd
a1 Strandskydd upphävt
ILLUSTRATIONER

Illustrationslinje
UPPLYSNINGAR
Illustrationer är vägledande för att underlätta förståelsen av plankartan
Planavgift
Planavgift ska ej tas ut i samband med bygglov.

P-PLATS
PARK

NATUR

E1

S1

W1

GATA

B

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 

e4 40

e4 40

h2

o1

Användningsgräns för ÄDP. 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen nuvarande detaljplan vann laga kraft. 
Planbestämmelserna som berör ändring av detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller 
ändras.

Egenskapsgräns 

Högsta totalhöjd är 20 meter för huvudbyggnader. Komplement-
byggnader får uppföras till en nockhöjd om 4.5 meter

e4 40

e4 40

e4 40

e4 40

h1

h2

h1 Högsta nockhöjd är 12 meter för huvudbyggnader. Komplement-
byggnader får uppföras till en nockhöjd om 4.5 meter

o1

o1

o1

o1

o1

o1 Minsta taklutning i grader är 10

e4 00 Största byggnadsarea i procent per fastighet
för alla typer av bostadsbebyggelse undantaget
enbostadshus (villatomter)

ÄNDRING AV DETALJPLAN

Denna plankarta redovisar med rött ändringar och tillägg till en gällande detaljplan,
och ska läsas tillsammans med gällande detaljplan.

Utöver ändringar och tillägg som anges med rött gäller laga kraftvunnen detaljplan:
Detaljplan nr. 674 (akt 1883K-P2021/04) Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden 

Planändring upprättad  2022-05-11 ANTAGANDEHANDLING
Planänring antagen 
Planändring laga kraft 



 

 

               SBN 2021-00200 

 

Ändring av detaljplan 

Högåsen 2:139 Västra Möckelnstranden 

Samrådsredogörelse upprättad 2022-05-25 

Begränsatförfarande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska 
vid utökat förfarande under minst tre veckor samråda om ett förslag till detaljplan med 
bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som 
berörs. Synpunkter som har kommit in under samrådet om ett förslag till detaljplan 
redovisas i en samrådsredogörelse, och bemöts där av kommunen. 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

  



ÄDP Dammängen Norr 
Samrådsredogörelse 2022-05-25 
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BAKGRUND OCH SYFTE 

Planområdet ligger cirka 3 kilometer söder om Karlskogas centrum och 600 meter öster 
om Degerforsvägen. Planområdet nås från Degerforsvägen via Storängsvägen och 
Skogsbovägen. 

Samhällsutveckling och Geodata inom Samhälle- och Serviceförvaltningen har på begäran 
av avdelningen för Näringsliv och tillväxt på Kommunstyrelsens ledningskontor fått 
förfrågan om att upprätta ändring av detaljplan för Högåsen 2:139 m.fl, Västra 
Möckelnstranden. Ändringen avser justeringar inom befintliga bostadsytor för att bättre 
matcha möjligheten för exploatering inom delar av planområdet. 

Huvudsyftet med ändring av detaljplan (ÄDP) är att ändra detaljplan Högåsen 2.139 m.fl, 
Västra Möckelnstranden (nr. 674, akt 1883K-P2021/04), för att skapa en större flexibilitet 
för flerbostadshus och skapa förutsättningar för exploatering med större variation. En liten 
del av sydvästra ändringsområdet möjliggör för en varierande höjd på flerbostadshus. 

SAMRÅD 

Detaljplanen var på samråd mellan den 17 maj och den 25 mars 2022. Samrådet kunde 
avslutas tidigare då alla berörda hade svarat. Ett informationsblad skickades ut till 
sakägare, Länsstyrelsen och Kommunala lantmäteriet med information om samrådstiden, 
detaljplanens syfte och omfattning samt kontaktuppgifter till kommunen.  

Inkomna remissvar med synpunkter har inkommit från: 

Länsstyrelsen Örebro län (Bilaga 1) 

Inkomna remissvar utan synpunkter har inkommit från: 
Fastighetsägare (Kommunen) (Bilaga 2) Kommunala lantmäteriet (Bilaga 3) 
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SÄNDLISTA 

Sakägare Till berörda av pågående planering. 

Karlskoga kommun 

Mark och exploatering 

Intressenter 

Lantmäteri (KLM) lantmateri@karlskoga.se 

Länsstyrelsen Örebro län orebro@lansstyrelsen.se 



ÄDP Dammängen Norr 
Samrådsredogörelse 2022-05-25 
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INKOMNA YTTRANDEN 

STATLIGA REMISSINSTANSER 

Länsstyrelsen Örebro län har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat synpunkter. 
Yttrandet finns redovisat i sin helhet som Bilaga 1. 

Kommentar: Planbeskrivningen justeras efter yttrande. Plankartan gör även förtydligande 
angående genomförandetiden. 
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REVIDERINGAR TILL ANTAGANDE 

Följande revideringar görs i antagandehandlingarna: 

o Information om genomförandetiden justeras



1 (1)

Postadress:701 86 Örebro Telefon: 010-224 80 00 E-post: orebro@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro/personuppgifter

Karlskoga kommun
markochplanering@karlskoga.se

Ändring av detaljplan för Högåsen 2:139 m.fl., Västra 
Möckelnstranden, Karlskoga kommun 
Ändringen av detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet 
med 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL), begränsat 
standardförfarande. Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna 
synpunkter.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 
§ PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av ändringen av
detaljplanen inte kommer att prövas.

Råd enligt 2 kap. PBL

Överensstämmelse med översiktsplan
Ändringen av detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Genomförandetid
För den gällande detaljplanen för Högåsen 2:139 m.fl., Västra 
Möckelnstranden, finns en genomförandetid som inte har gått ut. Vid 
ändring av detaljplan som görs innan genomförandetiden har gått ut får 
de ändrade planbestämmelserna samma genomförandetid som 
detaljplanen. Detta bör framgå i planhandlingarna.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. enhetschef Jonas Jansson med 
samhällsplanerare Helena Siegert som föredragande.

Yttrande 

Datum
2022-05-23 

Ärendebeteckning 
402-4095-2022

Bilaga 1



Karlskoga 
GODKÄNNANDE AV 
Ändring av detaljplan för Högåsen 2:139 
Västra Möckelnstranden (ÄDP) 

2022-05-18 	SBN 2021-00200 

Samhälle- och Serviceförvaltningen 
	 Till fastighetsägare som berörs 

Enheten för Samhällsutveckling och Geodata 	 av förslag till ändring av detaljplan 
0586-61000 
	

Högåsen 2.139 Västra Möckelnstranden. 
info@karlskoga.se  

GODKÄNNANDE AV PLANÄNDRING 

Ändring av detaljplan (ÄDP) för Högåsen 2.139 Västra Möckelnstranden genomförs med ett 
begränsat planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 7 §. En 
detaljplaneprocess innehåller i de flesta fall samråds- och granskningsskede vilket ger de 
berörda möjlighet att vid två tillfällen yttra sig kring förslaget. 

Ett begränsat planförfarande kan tillämpas när en ny detaljplan eller planändring inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och inte kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan, samt är förenlig med kommunens översiktsplan och tidigare 
ställningstaganden. Vid begränsat planförfarande finns endast samråds-skedet, och därmed 
bara ett tillfälle att yttra sig kring förslaget. I samrådsskedet kan sakägare, de som bedömts 
vara berörda av ändringen, godkänna planändringen, som därefter kan antas och vinna laga 
kraft. 

Om ni inte har några invändningar mot planändringen godkänns den genom er underskrift. 
Returnera svarsblanketten i bifogat förfrankerat kuvert senast 1 juni 2022. 

Genom min underskrift godkänner jag planförslaget och är 
medveten om att ett godkännande av samtliga berörda innebär att 
förslaget går direkt till antagande utan granskningsskede. 

Fastighetsbeteckning:   iC ~z> ~,~ ~~y ~: 	
~ rlJ 

 ~; se 	Z 13 `; 

Datum: 2 t' ~- Z - G V .- %P  

Björn Winnberg Persson 
Mark- och exploateringschef 

Underskrift 	 Namnförtydligande 

POSTADRESS 	BESÖKSADRESS 	TELEFON 	E-POSTADRESS 	WEBBADRESS 	ORG NR: 

691 83 Karlskoga 	Skrantahöjdsvägen 35 0586-61000 	info@karlskoga.se  www.karlskoga.se 	 212000-1991 

Bilaga 2



SAMRÅDSSREMISS ÄNDRING AV DETALJPLAN 
för Högåsen 2.139 Västra Möckelnstranden (ÄDP) 
SAMHÄLLE OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2022-05-17 

Förslag till ändring av detaljplan (ÄDP) för:

Högåsen 2.139 Västra Möckelnstranden (ÄDP) 
Samrådstid 18/5 – 1/6 2022

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 1/6–2022 till 

 Georgios Apostolidis 
 Samhälle och serviceförvaltningen 
 georgios.apostolidis@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 

Plankarta 
Planbeskrivning 
Informationsbrev 
  Undersökning av betydande miljöpåverkan 

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,
anmärkningar nedan se anmärkning

 beaktas  nedan 
Kommentarer: 

Lantmäterimyndigheten// Anders Jansson Åke Kappel  2022-05-25 
____________________________________________ ___________________ 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 

Bilaga 3





 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-06-01 SBN AL 2022-00008 
Handläggare  
Gunn Enoch 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Inkomna handlingar 2022-06-08 

Följande handlingar anmäls:  

Protokollsutdrag KF 2022-04-26  § 78 Årsredovisning 2021 
Protokoll LokBrå 2022-05-20 
2022-00046 Protokoll SvFR 2022-05-17 
2022-00199 Protokollsutdrag SvFR 2022-05-17  § 17 Nationella 
bastudagen den 11 juni 2022 
2022-00047 Protokollsutdrag SvFR 2022-05-17  § 15 Ekonomisk rapport 
Sverigefinska rådet 2022 
Protokollsutdrag KSAU 2022-05-19  § 27 Ekonomisk rapport januari-april 
2022 Karlskoga kommun 
 
 





 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-06-01 SBN AL 2022-00003 
Handläggare  
Gunn Enoch 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Anmälda delegationsbeslut 2022-06-08 

Följande delegationsärenden anmäls:  

 

7 
Avge yttrande över remisser från 
annan myndighet /organisation    

  SBN 2022-128 Remissvar Regional cykelplan SUL 

35 
Beslut om samråd och/eller 
granskning     

  SBN 2021-245 Dammängen-Norr ÄDP HRLV 

  SBN 2021-00284 Bryggområde, Äspenäs  HRLV 

  SBN 2021-00200 
Högåsen 2:139 Västra 
Möckelnstranden ÄDP HRLV 

  SBN 2017.0181 
Norra Östervik - Udden, 
Östervik 2:71 ÄDP HRLV 

53 
Undantag i ärenden av tillfällig 
natur  ToF 105/22 Transportdispens JSS 

  109/22 Transportdispens JSS 

  110/22 Transportdispens JSS 

  122/22 Transportdispens JSS 

  123/22 Transportdispens JSS 

  124/22 Transportdispens JSS 

  125/22 Transportdispens JSS 

54 Utfärda lokala trafikföreskrifter  
LTF 1883 
2022:00034 Österviksvägen 10§14 JSS 

  

LTF 1883 
2022:00005 Centrumleden Kv Råkan BEA 

  

LTF 1883 
2022:00031 Värmlandsvägen BEA 

  

LTF 1883 
2022:00035 Österviksvägen 10§14 BEA 

  

LTF 1883 
2022:00036 

Österviksvägen 10§14 
upphävande BEA 

  

LTF 1883 
2022:00037 Österviksvägen 10§14 BEA 

  

LTF 1883 
2022:00033 Värmlandsvägen BEA 

  

LTF 1883 
2022:00038 Hantverksgatan BEA 

  

LTF 1883 
2022:00039 Hantverksgatan BEA 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-06-01 SBN AL 2022-00003 
Handläggare  
Gunn Enoch 

  

LTF 1883 
2022:00042 Malmgårdsvägen 10§14 BEA 

  

LTF 1883 
2022:00044 Centralplan JSS 

  

LTF 1883 
2022:00045 Fabriksgatan JSS 

  

LTF 1883 
2022:00046 Sandtorpsvägen BEA 

  

LTF 1883 
2022:00048 Maskinvägen 10§14 JSS 

56 
Avge yttrande över tillstånd för 
begagnande av offentlig plats. ToF 106/22 Tivolinöje JSS 

  ToF 107/22 Uppställning av skylift BEA 

  ToF 108/22 
Motorsportveckan Arena 
Flyget JSS 

  ToF 111/22 
Snacka om trygghet dialog 
torget JSS 

  ToF 112/22 Byggarbetsplats JSS 

  ToF 114/22 Teater JSS 

  ToF 115/22 Beer & Whiskey mässa JSS 

  ToF 116/22 
Motorsportveckan Arena 
Centrum JSS 

  ToF 117/22 
Motorsportveckan Arena 
Näset JSS 

  ToF 118/22 Aloha invigning JSS 

  ToF 119/22 Uteservering JSS 

  ToF 120/22 Byggställning JSS 

  ToF 126/22 Uteservering BEA 

  ToF 127/22 Pro Superbike  BEA 

  ToF 128/22 Byggnadsställning JSS 

59 Flytta fordon ToF 113/22 Skrotat fordon BEA 

  ToF 121/22 Skrotat fordon BEA 

60 Beslut om belägenhetsadresser SBN 2022-184 Kunskapsvägen 30 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 32 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 34 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 36 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 40 LKNA 

                                                                     SBN 2022-184 Kunskapsvägen 42 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 44 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 46 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 2 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 4 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 6 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 8 LKNA 



 TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-06-01 SBN AL 2022-00003 
Handläggare  
Gunn Enoch 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 10 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 12 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 14 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 16 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 18 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 20 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 22 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 24 LKNA 

  SBN 2022-184 Kunskapsvägen 26 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 5 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 7 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 9 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 11 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 13 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 15 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 17 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 19 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 21 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 23 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 25 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 27 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 29 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 31 LKNA 

  SBN 2022-184 Klokhetsvägen 33 LKNA 

  SBN 2022-184 Lärdomsvägen 2 LKNA 

  SBN 2022-184 Lärdomsvägen 4 LKNA 

  SBN 2022-184 Lärdomsvägen 6 LKNA 

  SBN 2022-184 Lärdomsvägen 8 LKNA 

  SBN 2022-184 Lärdomsvägen 10 LKNA 

  SBN 2022-184 Lärdomsvägen 12 LKNA 

  SBN 2022-184 Lärdomsvägen 14 LKNA 

  SBN 2022-184 Lärdomsvägen 16 LKNA 

  SBN 2022-184 Lärdomsvägen 18 LKNA 

  SBN 2022-184 Lärdomsvägen 20 LKNA 

  SBN 2022-184 Lärdomsvägen 22 LKNA 

  SBN 2022-184 Boängsvägen 25 LKNA 

  SBN 2022-184 Granbergsdal 295 LKNA 

  SBN 2022-184 Solhagsvägen 26A LKNA 

  SBN 2022-184 Solhagsvägen 26B LKNA 

  SBN 2022-184 Solhagsvägen 26C LKNA 

  SBN 2022-184 Solhagsvägen 26D LKNA 

  SBN 2022-184 Solhagsvägen 26E LKNA 



 TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-06-01 SBN AL 2022-00003 
Handläggare  
Gunn Enoch 

  SBN 2022-184 Solhagsvägen 26F LKNA 

  SBN 2022-184 Solhagsvägen 26G LKNA 

  SBN 2022-184 Solhagsvägen 28A LKNA 

  SBN 2022-184 Solhagsvägen 28B LKNA 
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