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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Yttrande: remiss - Nytt Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Örebro län 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län har beslutat att skicka 
rapporten Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030 
på remiss till berörda kommuner. Remissvar ska ha inkommit senast 31 
oktober 2021 och vara märkt med ärende 20RS12049. Efter remisstiden 
kommer synpunkter tas i beaktning innan rapporten går vidare för 
fastställande.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden, Karlskoga kommun lämnar yttrande på 
regionalt trafikförsörjningsprogram i enlighet med det uppgifter nämnden 
har rådighet över.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta yttrandet avseende rapport: 
Ärende 20RS12049 - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 
2022 – 2030 och överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen för 
komplettering innan vidarebefordran till Region Örebro län.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 aug 2021.  
Rapport 2021-05-20 Version 1, Extern rapport: Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022 – 2030  
 

Bakgrund  
Enligt kollektivtrafiklagen (lag 2010:1065) om kollektivtrafik ska varje 
län ha en regional kollektivtrafikmyndighet. I Örebro län är det Region 
Örebro län som utgör myndigheten och har enligt lagen i uppdrag att 
regelbundet upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Under 
nuvarande mandatperiod är det samhällsbyggnadsnämnden som har 
myndighetsuppdraget inom Regionens organisation. Sedan trafiken 
skatteväxlandes 2012 finansieras den till 100% av Region Örebro län.  
 
Trafikförsörjningsprogrammet ska ange mål för och beskriva behov av 
kollektivtrafik i länet samt beskriva den långsiktiga strategiska 
planeringen för regional kollektivtrafik. Utifrån programmet ska 
kollektivtrafikmyndigheten fatta beslut om allmän trafikplikt det vill säga 
den trafik som myndigheten väljer att tilldela eller upphandla och avtala 
om.  
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Beskrivning av rapporten 
Målen i trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på 2030 är formulerade 
för att passa in i den kedja av mål och strategier som finns från en global 
nivå hela vägen ner till regional nivå. I centrum står själva produkten som 
ska levereras mot kund, det vill säga utbudet av kollektivtrafik.  
 
En omfattande kartläggning har gjorts i länet gällande 
befolkningsutveckling, sysselsättning, pendling, restider, prisutveckling 
etc. Den kartläggningen utgör underlag för mål och strategier i 
programmet. Förr var det vanligt att bygga prognoser på gamla 
resmönster. Idag läggs större vikt vid prognoser om hur resenärer 
kommer vilja resa framöver.  
 
Arbetet mot målen 2030 genomsyras av fyra strategier. 
 
De fyra strategierna samt yttrande:  
 
Trafikering: Konkurrenskraftiga restider jämfört med bil och hög 
turtäthet i relation med hög efterfrågan på resor. Invånare och besökare 
måste kunna lita på att kollektivtrafiken avgår och kommer i tid. 
 
Yttrande: Konkurrenskraftiga restider skulle kunna medföra viss 
indragning av hållplatser för att minska antalet stopp på linjen. Detta kan 
upplevas som en minskad tillgänglighet till kollektivtrafiken av 
medborgare beroende på var man bor. Det är viktigt att Karlskoga 
kommun har möjlighet att påverka detta för att bibehålla närheten till 
busshållplatser för att buss skall vara attraktivt för medborgarna. 
 
Attraktiv och tillgänglig resa: Ökad funktion utifrån ett ”hela-resan”-
perspektiv. Det innebär att det i större utsträckning behöver etableras 
infrastruktur för att parkera, låsa fast tex sin cykel eller ta del av free 
floating-mobilitet vid punkter där kunder förväntas lägga tid på att byta 
mellan olika transportmedel. Det förutsätter i sin tur en fortsatt 
utveckling av samarbetet med kommuner och Trafikverket gällande 
byggande av hållplatser, pendlarparkeringar för bilar, cyklar eller andra 
transportmedel. Fortsatt utbyggnad av audiovisuellt informationssystem 
på bussar samt höja hållplatsstandard exempelvis med 
tillgänglighetsanpassning.  
 
Yttrande: Här är det viktigt att kommunerna får utökad hjälp vid tex 
ansökan om statlig medfinansiering för att utveckla och anpassa sina 
hållplatser – inte minst gällande tillgänglighetsanpassningen. Även vid 
byggande av pendlarparkeringar och cykelparkeringar av mycket god 
standard vid viktiga knutpunkter vid byte från cykel till buss utefter 
busslinjerna bör prioriteras vid ansökan från kommunerna om statlig 
medfinansiering samt stadsmiljöavtal. 
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Försäljning: Priser ska vara konkurrenskraftiga jämfört med att resa med 
bil. Säljlösningar och informationskanaler ska utvecklas för att minimera 
kraven på förberedelser inför resor med kollektivtrafiken. Prismodeller, 
som är en del i det totala erbjudandet som paketeras till kund, ska bidra 
till att attrahera fler resenärer samtidigt som tillförsel av intäkter inte 
äventyras. Modellerna ska vara konsekventa och ge lika förutsättningar i 
hela länet. 
 
Yttrande: Trots att det är viktigt att vara konsekvent ser 
Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga ett behov av att i samarbete med 
kollektivtrafikmyndigheten titta på lokala justeringar av prisbilden i vissa 
fall. Tex har Karlskoga länge önskat en typ av rabattrappa för 
pensionärer mellan vissa tider och skulle vilja utveckla den delen mer. En 
öppning för lokala avvikelser är ett krav. 
 
Vidare gällande säljlösningar och info önskas ett tätare samarbete med 
regionen när det kommer till spridning av informationen – det kan göras 
mycket bättre tillsammans! För att resan skall bli sömlös måste data om 
resan kunna hämtas upp lättillgängligt i både kommunen och regionens 
kanaler.  
 
Hälsa, klimat och miljö: Kollektivtrafiken är ett centralt verktyg när det 
gäller att minska transporternas negativa klimatpåverkan. 
Kollektivtrafikresandet genererar betydande positiva hälsoeffekter och en 
förbättrad hälsa innebär i sin tur samhällsekonomisk nytta när belastning 
på vård minskar.  
För att uppnå detta krävs förändrade resebeteenden. Därför behöver 
Regionen utveckla arbetet med mobility-management både drivet av 
Region Örebro län men även inom nätverk tillsammans med kommuner 
och andra samhällsaktörer. 
 
Yttrande: En önskan om att Regionen skulle erbjuda mer hjälp åt 
kommunerna i form av en faktisk resurs som är riktad mot just 
kommuner. Mobility-management åtgärder tar mycket tid i anspråk och 
en förutsättning är att nå ut i alla informationskanaler. Det här anser 
Samhällsbyggnadsnämnden, är något där Regionen som 
kollektivtrafikmyndighet, kan göra stor nytta. 
 
Avväganden  
Behovet av kollektivtrafik anses vara nödvändigt för att nå målen. 
Utbudet av kollektivtrafik baseras på efterfrågan på resor i olika 
relationer eftersom en viktig utgångspunkt är att kollektivtrafiken har 
effekt på samhällsutvecklingen endast om den används. Utifrån 
resandeunderlag, pendlingsutveckling, färdmedelsval etc. har det gjorts 
en bedömning av behovet av kollektivtrafik.  
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Örebro län har tågtrafik både inom länet och till angränsande län. 
Busstrafiken delas in i expresstrafik, Regiontrafik, Stadstrafik och 
Närtrafik.  
Region Örebro län utreder och prövar även tillstånd till färdtjänst och 
riksfärdtjänst för samtliga av länets 12 kommuner.  
 
För att utveckla kollektivtrafiken krävs en aktiv dialog med kommuner, 
grannlän, operatörer och resenärer. Utgångspunkten för samverkan bör i 
första hand vara målen i trafikförsörjningsprogrammet. För att målen ska 
vara möjliga att nå är det viktigt att det finns en tydlig koppling till målen 
i exempelvis kommunernas översiktsplaner.  
 
Dialogen med kommunen är även av största vikt eftersom det är 
respektive väghållares ansvar att stå för markarbeten kopplat till en 
busshållplats. Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för att anskaffa och 
planera för hållplatsutrustning som finns ovan marken.  
 
Kollektivtrafikmyndigheten planerar och ger förutsättningar för 
genomförande av den allmänna kollektivtrafiken i länet. Sedan 2018 äger 
Region Örebro län trafikbolaget Svelandstrafiken tillsammans med 
Region Västmanland. Svealandstrafiken ansvarar för att bedriva trafiken i 
enlighet med detta program.  
 
I en årlig rapport ska programmet utvärderas med avseende på 
måluppfyllnad. Erfarenheterna från uppföljningen ska löpande 
implementeras i arbetet och vid behov kan kollektivtrafikmyndigheten 
besluta att uppdatera trafikförsörjningsprogrammet.  
 
Samhälle- och serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar yttrandet avseende rapport: Ärende 
20RS12049 - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022 – 
2030 och överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen för komplettering, 
innan vidare befordran till Region Örebro län.  
 

Josephine Nilsson 
Trafikhandläggare 
 
Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen Karlskoga för vbf till 
Region Örebro län, regionen@regionorebrolan.se 
Ange 20RS12049 i ämnesraden 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
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1. Bakgrund 

1.1 Trafikförsörjningsprogrammets syfte 
Enligt kollektivtrafiklagen (lag (2010:1065) om kollektivtrafik) ska varje län ha en 

regional kollektivtrafikmyndighet. I Örebro län är det Region Örebro län som utgör 

myndigheten och har enligt lagen i uppdrag att regelbundet upprätta ett regionalt 

trafikförsörjningsprogram. Programmet i fråga ska ange mål för och beskriva behov av 

kollektivtrafik i länet samt beskriva den långsiktiga strategiska planeringen för regional 

kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafik som 

verktyg kan bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  

Utifrån programmet ska kollektivtrafikmyndigheten fatta beslut om allmän trafikplikt 

och dessa beslut anger mer konkret kollektivtrafikmyndighetens åtagande när det gäller 

att arrangera regional kollektivtrafik i länet. 

 

Huvudpunkterna i vad trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla är enligt lagen 

följande: 

1. Behovet av regional kollektivtrafik i länet ska beskrivas samt mål för 

kollektivtrafikförsörjningen 

2. Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna 

utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på 

grundval av allmän trafikplikt. 

3. Åtgärder för att skydda miljön, 

4. Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till 

behov hos personer med funktionsnedsättning, 

5. De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. 

6. Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) 

om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den 

mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten. 

 

Några viktiga begrepp: 

• Trafikplikt – med trafikplikt menas den trafik som ligger till grund för beslut om 

allmän trafik, det vill säga den trafik som myndigheten väljer att tilldela eller 

upphandla och avtala om. 

• Regional kollektivtrafik – med regional kollektivtrafik menas enligt lagen all 

kollektivtrafik inom länet (både allmän och kommersiell trafik),samt trafik över 

länsgräns där det huvudsakligaste resandet utgörs av vardagsresor. 

• Särskild kollektivtrafik – med särskild kollektivtrafik menas samhällsbetald trafik 

som inte är öppen för alla utan kräver någon form av tillstånd. Till särskild 

kollektivtrafik räknas färdtjänst, riksfärdtjänst, vissa sjukresor samt skolskjutsar. 

Inom Region Örebro län benämns det som serviceresor. 
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Ambitionen är att denna tredje version av trafikförsörjningsprogram ska ses över i sin 

helhet under år 2024. 

 

2. Mål 

2.1 Samhällsmål för kollektivtrafiken att bidra till 
Trafikförsörjningsprogrammet är, som tidigare nämnts, underställt det regionala 

måldokumentet regional utvecklingsstrategi. De mål som finns formulerade i den 

regionala utvecklingsstrategin anger regionens ambitioner för regional utveckling inom 

en rad områden och de specificeras genom ett antal effektmål inom områdena: Stark 

konkurrenskraft, Hög och jämlik livskvalitet samt God resurseffektivitet.  

 

Det är även av vikt att sätta programmet och dess funktion i ett större sammanhang och 

perspektiv. Målen i detta trafikförsörjningsprogram är formulerade för att passa in i den 

kedja av mål och strategier som finns från global nivå hela vägen ner till regional nivå. 

I centrum står även själva produkten som ska levereras mot kund, det vill säga utbudet 

av kollektivtrafik. Det trafikförsörjningsprogrammet tillför i den här kedjan av 

målformuleringar är att omsätta målen på samhällsnivå till en kollektivtrafikkontext. 

Det beskriver hur ”verktyget” kollektivtrafik bidrar till att nå samhällsmålen. Figur 1 

visualiserar hierarkin med målsättningar och sätter fokus på den produkt som levereras 

mot kund. Det är först när trafiken används som den bidrar till målen så figuren går att 

läsa både från vänster och höger. 

 

 
Figur 1.Schematisk hierarki mellan måldokument för utformning av utbud av kollektivtrafik. I bilden finns 

ingen hierarki mellan storregional och regional nivå. De samexisterar och påverkar varandra. 
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2.2 Mål för kollektivtrafiken 
Målen i trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på år 2030 och är 6 stycken till antalet. 

Samtliga mål är applicerbara på allmän kollektivtrafik men de tre målen om nöjdhet, 

infrastruktur och minskad påverkan på hälsa, klimat och miljö omfattar även 

serviceresor. För allmän kollektivtrafik är målet om ökad marknadsandel hierarkiskt 

överställt övriga mål.  

 

 
Figur 2. Mål för allmän kollektivtrafik respektive serviceresor. Gröna mål är exklusiva för allmän 

kollektivtrafik medan blå/gröna delas och appliceras på både allmän kollektivtrafik och serviceresor. 

Arbetet med att säkerställa att utveckling sker i riktning med dessa mål sker genom 

årlig uppföljning och analys av en rad indikatorer som framgår av Tabell 1 och Tabell 

2 i kapitel 9. 

2.3 År 2030…  
År 2030 har andelen resor som görs med kollektivtrafik ökat väsentligt inom 

Örebroregionen. Kollektivtrafik har etablerat sig som en självklar valmöjlighet när 

avstånden är för långa för att gå eller cykla och tillgängligheten till kollektivtrafik har 

utvecklats i takt med hur förväntningarna på kollektivtrafik som medel för att uppnå ett 

hållbart transportsystem ökat.  

 

År 2030 är förberedelserna inför att resa kollektivt är minimala och såväl nya som 

vaneresenärer upplever det enkelt att få tillgång till information om avgångar, resetider, 

bytesmöjligheter, produktsortiment och störningsinformation. Resenärer känner 

trygghet i att buss och tåg avgår och kommer fram i tid. 

 

År 2030 är kollektivtrafikutbudet sammanhållet och sömlöst oavsett om den genomförs 

med buss, tåg, färdtjänst eller annat trafikslag. Det klassiska utbudet av kollektivtrafik 

kompletterats med en rad nya tjänster och trafikslag som kunder kombinerar för att 

tillfredsställa sina behov av resor. Trafikformerna Närtrafik och BRT har etablerats och 
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fungerar ur kundsynpunkt som naturliga länkar till övrigt utbud och bidrar till ökad 

tillgänglighet, ökad marknadsandel samt minskad trängsel och lägre bullernivåer. 

 

År 2030 har kollektivtrafiken tillägnat sig de tekniska framsteg som gjorts gällande 

drivmedel och på fordonssidan för en stadigt minskad negativ påverkan på hälsa, klimat 

och miljö. 

 

År 2030 har ytterligare ett stort antal hållplatser gjorts tillgängliga genom samarbete 

med kommunerna och Trafikverket. Hållplatserna är nu utrustade för ökad attraktivitet, 

trygghet och erbjuder bra bytesmöjligheter. Miljö ombord på bussar och tåg är 

inbjudande och erbjuder möjlighet till både avkoppling och arbete. 

 

3. Faktorer som ökar attraktivitet och 
nöjdhet 

Svensk och internationell forskning målar upp en tydlig bild av vilka faktorer som har 

inverkan på hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs (Dickinsson & Wretstrand, 2015). 

Målsättningarna i detta program tar avstamp i denna forskning för att säkerställa att 

formulerade strategier faktiskt leder mot ovan uppsatta mål för kollektivtrafiken.  

 

 
Figur 3.Faktorer som påverkar attraktivitet som i sin tur kan leda till ökat resande och ökat uttyck av 

nöjdhet hos kund. 

En omfattande kartläggning har också gjorts av länet gällande befolkningsutveckling, 

sysselsättning, pendling, restider, prisutveckling etc. Denna utgör underlag för mål 

och strategier i programmet. Kartläggningen återfinns i Bilaga 1 som heter Nuläge. 
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4. Strategisk inriktning för kollektivtrafiken 

I detta kapitel beskrivs vilka centrala strategier som används i arbetet för att uppnå 

målen och därmed erbjuda attraktiv och tillgänglig allmän kollektivtrafik och 

serviceresor.  

 

Den grundläggande hållningen är att allmän kollektivtrafik  ska vara en faktor som 

bidrar till samhällsutveckling. Utbudet ska utvecklas trafikslagsövergripande där varje 

trafikslag eller linjetyp är en del av helheten. Utbudet utvecklas i samverkan med 

planeringsprocesser i kommunerna men kan även användas för att bana väg för 

etableringar och utbyggnad. 

 

I tider där vanor och beteenden förändras är det viktigt att vara lyhörd och utgå från 

befolkningens preferenser och behov av resande. För att undersöka kunders behov är 

arbetssättet något annorlunda än vad det var för några år sedan. Då var det vanligt att 

prognoserna byggdes utifrån hur de gamla resmönstren såg ut.  Idag läggs större vikt 

vid prognoser om hur resenärer kommer vilja resa framöver. Därutöver är det inte minst 

viktigt att inriktningen för kollektivtrafiken också tar sin utgångspunkt i de mål som 

finns uppställda. Det är inte alltid att människors samlade vilja att resa på ett sätt 

överensstämmer med exempelvis klimatmålen.  

 

I tabellen nedan finns strategier sammanfattade i fyra olika kategorier och under 

efterföljande rubriker följer en genomgång där strategierna beskrivs ytterligare och 

sätts i kontext. Samtliga strategier är applicerbara i arbetet med allmän kollektivtrafik 

och en handfull är även applicerbara i arbetet med serviceresor. Vilka dessa är 

framgår i texterna som följer. 

 

Tabell 1. Centrala strategier för att nå uppsatta mål för kollektivtrafiken. 



 

10 (31) Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030 | Datum: 2021-05-20 Region Örebro län 
 

4.1 Trafikering 
Vid utveckling av trafiken, i syfte att locka fler resenärer, bör man i första hand se över 

om det går att minska restiden. Konkurrenskraftiga restider jämfört med bil och hög 

turtäthet i relationer med hög efterfrågan på resor. Relationer med störst efterfrågan på 

resor behöver trafikförsörjas så att kunder erbjuds både hög turtäthet och korta restider.  

Prioritera i första hand högre turtäthet i relationer under 30 minuter. Vid kortare resor 

utgör anslutningsresor till hållplats samt väntetid en förhållandevis stor andel av den 

totala restiden. För att minimera dold väntetid är det vid utveckling av trafiken generellt 

bättre att sätta in en extra avgång istället för att försöka minska restiden. Observera att 

”högre turtäthet” inte per definition innebär ”hög turtäthet”. I längre reserelationer 

utgör kollektivtrafikresan en större andel av den totala restiden och därför bör kortare 

restider prioriteras i relation över 30 minuter.  

 

Dagens trafikutbud innebär bytesfria resor mellan Örebro och övriga 

kommunhuvudorter i de flesta fall och denna princip bör bevaras även framåt eftersom 

det är mellan Örebro och angränsande nodstäder som har störst resandeflöden kan ses. 

 

Trafikutvecklingen ska ske på ett sätt som slår vakt om värdena pålitlighet och 

punktlighet eftersom de påverkar attraktiviteten i stor utsträckning. Det handlar dels 

om att människor ska uppleva linjedragningar varaktiga över tid, vilket även möjliggör 

ett byggande och investerande i kollektivtrafiknära lägen. Det innebär även att invånare 

och besökare måste kunna lita på att kollektivtrafiken avgår och kommer fram i tid för 

att våga planera sin vardag och fritid med hjälp av den och känna möjlighet att anpassa 

sitt resande efter oförutsedda händelser. Punktligheten är viktigt för såväl resenärer 

inom allmän kollektivtrafik som inom serviceresor. 

4.2 Attraktiv och tillgänglig resa 
Utveckling av hållplatser och stationer i anslutning till kollektivtrafiken ska leda till 

ökad funktion utifrån ett ”hela-resan”-perspektiv. Det innebär att det i större 

utsträckning behöver etableras infrastruktur för att parkera, låsa fast eller ta del av free 

floating-mobilitet vid punkter där kunder förväntas lägga tid på att byta mellan olika 

transportmedel. Det förutsätter i sin tur en fortsatt utveckling av samarbetet med 

kommuner och Trafikverket gällande byggande av hållplatser, pendlarparkeringar för 

bilar, cyklar eller andra transportmedel. Det övergripande syftet är att öka 

tillgängligheten och efterfrågan på resor i stråken med stor efterfrågan på resor. Vi ska 

i större utsträckning möjliggöra för att kombinera transportslag och för det krävs en 

bredare definition av stationer och hållplatser.  

 

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa och utrusta bussar och hållplatser enligt 

tillgänglighetskraven ska fortsätta. Det är ett arbete som ökar förutsättningarna för att 

kunder ska kunna flöda mellan trafiksystemen allmän kollektivtrafik och serviceresor. 
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Arbetet består exempelvis av en fortsatt utbyggnad av audiovisuellt 

informationssystem på bussar och kraftsamla för att höja hållplatsstandarden i länet. 

Av stycke 8.5 framgår definitionen av tillgänglig hållplats samt vilka utrustningsnivåer 

som är lämpliga beroende på resande från hållplatsen, om den utgör en målpunkt för 

specifik kundgrupp, hållplatsens funktion kopplat till byte mellan färdmedel samt 

hastighet på väg. Fokus för åtgärder är hållplatser i av RUSen utpekade 

utvecklingsområden. I arbetet är det viktigt att åtgärderna inte skapar hållplatser som 

öar av tillgänglighet. Ett verktyg som ska användas för att undvika detta är genom 

samordning mellan arbetet att bygga ut infrastruktur för gång och cykel och 

tillgänglighetsanpassning av hållplatser. 

 

Kunders upplevelse av att känna tillit till och planera sina resor med kollektivtrafiken 

ökat i takt med att de har tillgång till information om trafiken i realtid. Det sker 

exempelvis genom buss på karta eller genom tillgång till störningsinformation. 

Utvecklingskraft bör därför läggas på att utveckla metoder för att tillhandahålla 

realtidsinformation om tider, körvägar, eventuella förseningar och inställda turer.   

 

En viktig konkurrensfördel i kollektivtrafiken är möjligheten att använda restiden 

effektivt, exempelvis för arbete eller avkoppling. Fordonsflottan ska utvecklas för att 

kunder som reser i nedan typer av trafik ska erbjudas kompletterande komfort: 

 Resor över 30-35 minuter 

 Linje (med minst ovan angiven körtid) som körs i de nodsammanbindande 

kollektivtrafikstråken 

 Linje (med minst ovan angiven körtid) som körs med expressbussar eller 

regionlinjer med många avgångar och hög andel arbetspendling.  

Kompletterande komfort kan vara exempelvis eluttag, wifi och fällbara säten.  

 

Covid19-pandemin har påverkat definitionen av acceptabel trängsel i väntan på och 

ombord på kollektivtrafiken. Detta ställer nya krav på utbudet och analyserna av 

efterfrågan på resor. Det finns med anledning av detta behov av att etablera nya metoder 

att förutse trängsel samt att dimensionera trafikutbudet där efter. Den satsning som 

bedöms ge absolut störst hämmande effekt på förekomsten av trängsel i länets 

kollektivtrafik är utveckling av ett system för Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro stad, 

genom en utökning av turtätheten i de stråk där vi idag har såväl det största resandet 

som störst antal avgångar med trängselproblematik. En annan åtgärd för att minska 

trängsel kan vara att ta fram prismodeller som stimulerar fler resenärer att välja de 

avgångar som normalt har en låg beläggning.   
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4.3 Försäljning 
Priset är dels en ekonomisk faktor men fungerar även som ett viktigt verktyg som kan 

bidra till att öka nöjdheten hos de som reser samt locka fler resenärer. Överlag finns en 

ambition att Örebro län ska ha priser som gör resande med allmän kollektivtrafik 

konkurrenskraftigt jämfört med att resa med bil. Nyligen har också den geografiska 

giltigheten styrts om till fem nivåer; tätort/kommun, ett område, två områden och län 

och syftet är att detta ska upplevas som en sänkt tröskel för kunder att använda 

kollektivtrafiken vid fler tillfällen än innan. 

 

För att bättre nyttja de resurser som läggs och står till förfogande för kollektivtrafiken 

ska en hög beläggning eftersträvas under hela trafikdygnet. Prismodeller, som är en del 

i det totala erbjudandet som paketeras till kund, ska bidra till att attrahera fler resenärer 

samtidigt som tillförsel av intäkter inte äventyras. Modellerna ska vara konsekventa 

och ge lika förutsättningar i hela länet. 

 

Säljlösningar och informationskanaler ska utvecklas för att minimera kraven på 

förberedelser inför resor med kollektivtrafiken. Sådana lösningar bidrar även till 

kortare restider och enkelhet för resenären. För att lyckas behöver digitala kanaler för 

försäljning och information utvecklas framåt. Kopplat till information ligger 

utmaningar i att på bredare front erbjuda pålitlig tillgång till realtid i alla trafiktyper 

samt störningsinformation.  

 

Påverkanskampanjer har visat sig ha god effekt på efterfrågan och att låta kunder prova 

utbudet har gjort att många stannat som kunder. Strategin bör därför vara att fortsätta 

med detta både på långs sikt men även specifikt i utmaningen att återetablera resandet 

efter minskningen av resandet efter restriktionerna under Coronapandemin. 

 

4.4 Hälsa, klimat och miljö 
Kollektivtrafiken utgör å ens sidan ett verktyg för att minska transporters negativa 

effekter på hälsa, klimat och miljö. Det är även viktigt att jobba med att säkerställa att 

utförandet av trafiken i sig har så liten negativ effekt som möjligt på samma mål.  

Ett tredje perspektiv är att kollektivtrafikresande innebär att resenärer rör mer på sig i 

vardagen och genererar färre utsläpp av partiklar och buller jämför med om resan gjorts 

med bil. Slutsatsen är att kollektivtrafikresandet genererar betydande positiva 

hälsoeffekter och en förbättrad hälsa innebär i sin tur en samhällsekonomisk nytta när 

belastning på vård minskar. 

 

Kollektivtrafiken är ett centralt verktyg när det gäller att minska transporternas negativa 

klimatpåverkan. Självklart är det viktigt att det sker en fortsatt omställning till en 

privatbilism som sker med fordon med så liten klimatbelastning som möjligt. Men – 
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för att minska persontransporternas negativa klimatpåverkan är det allra viktigaste att 

så många bilresor som möjligt ersätts med kollektivtrafik, gång eller cykel. 

 

För att detta ska vara möjligt är det viktigt att vi har en kollektivtrafik som 

dimensioneras för att klara en ökad marknadsandel i nivå med såväl efterfrågan som de 

uppställda klimatmålen. Det är också centralt att kollektivtrafiken utformas så att den 

är ett alternativ som upplevs som mer attraktivt än bilen. Till sist är också så att 

kollektivtrafik fungerar som verktyg klimatmålen bara om den används. En 

förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara såväl klimat- och resursmässigt hållbar, 

är att den har en beläggning som uppgår till en nivå som gör att det finns klimatnyttor 

med att människor väljer kollektivtrafiken framför att åka bil och att marknadsandelen 

ökar enligt målsättningen. För att uppnå detta krävs förändrade resebeteenden. Därför 

behöver Regionen utveckla arbetet med mobility-management både drivet av Region 

Örebro län men även inom nätverk tillsammans med kommuner och andra 

samhällsaktörer. 

 

Utöver att så många som möjligt reser med kollektivtrafiken, är det också viktigt att 

kollektivtrafiken i sig ger så små avtryck som möjligt på klimat och miljö. När vi nu 

tar steg bortom fossilfrihet inom allmän kollektivtrafik, och så småningom även inom 

serviceresor, utökas ansatsen med att minimera drivmedlens påverkan på övriga 

svenska miljömål1. Även om minskad miljöpåverkan och minskad energiförbrukning 

är den huvudsakliga inriktningen för kollektivtrafikens drivmedel är biogas alltjämt ett 

relevant drivmedel mot bakgrund av dess positiva effekter när det gäller att understödja 

en lokal kretsloppsekonomi som gör att miljövärdet är högt trots en något längre 

energieffektivitet. 

 

Efterfrågan på biodiesel kommer sannolikt att öka kraftigt fram till 2030, främst till 

följd av reduktionsplikten för diesel som införs stegvis. De föreslagna nivåerna i 

reduktionsplikten skulle leda till att andelen av biodiesel ökar till 78 procent 2030. 

Detta är att jämföra med en andel på 31 procent för 2021. Sammantaget innebär detta 

en osäker tillgång på biodiesel och en trolig prisökning på drivmedlet under kommande 

år. För serviceresor ligger fokus på att nå målet om 100% fossilfria drivmedel samt att 

påbörja elektrifiering av fordonsflottan. För allmän kollektivtrafik är behovet främst att 

minska behovet av biodiesel samt att påbörja elektrifiering av fordon inom 

stadstrafiksystemen. 

 

                                                
1 Minskad klimatpåverkan, Ökad biodiversitet och minskad giftighet för djur och miljö, Ökad 

resursåtervinning, Minskad försurning, Minskad övergödning, Förbättrad luftkvalitet, Minskat 

trafikbuller under 50 km/h 
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Slutsatsen, som dragits tidigare, är den att kollektivtrafik som verktyg bara fungerar om 

den används. Det räcker inte att anskaffa fordon, köra dem med bästa möjliga 

energikälla och lägga attraktiva tidtabeller. 

 

5. Inriktning för utbud av allmän 
kollektivtrafik 

De ovan angivna målen samt den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken leder 

över till att definiera det behov av kollektivtrafik som antas vara nödvändigt för att nå 

målen. Med utgångspunkt i analysen av resandeunderlag, pendlingsutveckling, 

färdmedelsval etc. som gjorts i bilaga 1 har det gjorts en bedömning av behov av 

kollektivtrafik som beskrivs i detta kapitel. De behov som uttrycks nedan kommer att 

fullgöras antingen genom att kommersiella aktörer kör kollektivtrafiken eller genom 

beslut om trafikplikt. Trafikpliktsbeslut innebär att kollektivtrafikmyndigheten 

upphandlar trafiken eller anordnar den i egen regi. Inriktningen för kollektivtrafiken 

kommer således att påverka transportbranscher som buss, tåg och taxi. 

 

Förutsättningarna för en god kollektivtrafik som samordnar personers resbehov ser 

olika ut på olika platser i länet och merparten av antalet resor som sker i Örebro län 

sker inom Örebro tätort och mellan Örebro och närliggande orter. Utbudet av 

kollektivtrafik baseras på efterfrågan på resor i olika relationer eftersom en viktig 

utgångspunkt är att kollektivtrafiken har effekt på samhällsutvecklingen endast om den 

används. Forskning visar att det är mer klimateffektivt att köra buss än bil om antalet  

passagerare är >6,3 passagerare (Euro5/Euro6 teknologi) respektive >4,5 passagerare ( 

elfordon) i bussen (K2, Statens vegvesen, Urbannet Analyse, 2017). Kollektivtrafiken 

i Örebro län ska vara baserad på tät och snabb trafik i de relationer där efterfrågan på 

resor är stor. En inriktning är att trafikdygnet generellt ska sträcka sig mellan kl. 06–

23.  

 

Örebro län har tågtrafik både inom länet och till angränsande län, tågtrafiken i Örebro 

län består till största del av regionaltåg. Busstrafiken kan delas in i Expresstrafik, 

Regiontrafik, Stadstrafik och Närtrafik. Det som avgör vilken linjetyp trafiken i en 

viss relation bör tillhöra är en kombination av:  

 Kundens syfte med resorna i relationen 

 Storleken på den faktiska och potentiella efterfrågan i relationen 

 Om efterfrågan i första hand finns mellan ändpunkter i en reserelation (A och 

B) eller om det finns mellanmarknader inom reserelationen. 
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Figur 4. Örebro län med… 



 

16 (31) Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030 | Datum: 2021-05-20 Region Örebro län 
 

 

5.1 Regionaltåg  
Örebro län har tillsammans med grannregionerna ett gemensamt intresse av att  

utveckla regional tågtrafik av tillräcklig omfattning utifrån de regionala behoven. 

 

Den gemensamma utvecklingen bör ske genom etablerandet av ett gemensamt 

storregionalt stomnät som utgår från nuvarande regionala tågtrafiken inom Mälardalen 

och Bergslagen.  

 

Kravet på stabilitet över tiden och löpande kapacitetsutbyggnad gör att den 

storregionala stomtrafiken behöver regleras i olika former av avtal om trafikutbud, 

fordonsförsörjning och tillgång till spårkapacitet. Storregional stomtrafik på spår 

bedöms heller inte ha möjlighet att vara kommersiellt lönsam i en omfattning som 

motsvarar regionens behov. Utvecklingen av det regionala stomnätet kräver därför att 

överenskommelser görs mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om trafikens 

omfattning och finansiering. Regionens behov av en snabbare trafik som med kortare 

restider kan driva på regionförstoringen och binda samman de större städerna i 

Mälardalen och Stockholm. Trafiken längs västra stambanan mot Göteborg är också 

viktigt vilket framgår av inriktningen i den regionala utvecklingsstrategin.  

 

Regionaltågstrafiken syftar både till att användas för dagliga resor inom länet och för 

pendling och sällanresor över lite längre avstånd. Flertalet av de större målpunkterna 

ligger utanför länet. Regionaltågen nyttjas i första hand för resor i avståndsintervallet 

20–200 kilometer. Tågen är därmed viktiga både för trafiken inom länet och för 

regionförstoringen med möjligheten att nå andra arbetsmarknader. Här följer en 

genomgång av tågutbud och huvudsakliga målpunkter i respektive delstråk inom länet 

och bortanför länsgränsen. 

Antal invånare i tätorter Dubbelturer per vardag Dubbelturer per helgdag Huvudsakligt syfte/målgrupp Aktuella trafikslag

>50000 inv 20 7

Arbets- och studiepandling, 

Fritidsaktiviteter

Nöjen

Tågtrafik

Exprestrafik

Regiontrafik

Landsbygdstrafik

Stadstrafik

BRT

3000-50000 inv 20 5

Arbets- och studiepandling

Fritidsaktiviteter

Nöjen

Tågtrafik

Exprestrafik

Regiontrafik

Landsbygdstrafik

Stadstrafik (Kga och Lbg)

500-3000 inv 10 4
Arbets- och studiepandling

Fritidsaktiviteter (i viss mån)

Tågtrafik

Regiontrafik

Landsbygdstrafik

200-500 inv ∞ Serviceresor

Fritidsaktiviterer (i viss mån)
Närtrafik

Utanför tätorter ∞ Serviceresor

Fritidsaktiviterer (i viss mån)
Närtrafik

Tabell 2. Utbudstabell som anger minimum av utbud i den viktigaste reserelationen i trafikslag, antal 

avgångar vardag och helg samt syfte med trafiken. Trafiken relaterar utbudsmässigt direkt till 

befolkningsstorleken i länets tätorter. 
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Norr  

Sträckan Örebro- Frövi- Lindesberg och Kopparberg trafikeras av Tåg i Bergslagen  

med timmestrafik som grund, förstärkt med halvtimmestrafik på morgon och 

eftermiddagen mellan Örebro och Lindesberg. Detta utgör en delmängd av antalet 

avgångar i Tabell 1 ovan. Tågen fortsätter mot Dalarna där Ludvika och Borlänge är 

viktiga målpunkter.  

Söder 

I relationen Örebro- Kumla- Hallsberg är inriktningen att tillhandahålla 

halvtimmestrafik i högtrafik och timmestrafik övrig tid. Trafiken tillhandahålls med en 

kombination av Tåg i Bergslagens och SJs tåg. Detta utgör en delmängd av antalet 

avgångar i Tabell 1 ovan. 

Öster  

På Mälarbanan och Svealandsbanan bedrivs också regionaltågstrafik. Viktiga 

målpunkter längs dessa banor är främst nodstäderna Stockholm, Västerås och 

Eskilstuna. Trafiken på Svealandsbanan drivs av Mälardalstrafik, medan trafiken på 

Mälarbanan körs av SJ på kommersiell grund. 

Från Hallsberg går det både fjärrtåg och regionaltåg mot Stockholm. Fjärrtågtrafiken 

körs på kommersiell grund och bedrivs främst av SJ med korta restider mellan 

Hallsberg och Stockholm. Regionaltågstrafiken bedrivs av Mälardalstrafik vars syfte 

är att skapa god tillgänglighet mellan Hallsberg, Vingåker och Katrineholm, Södertälje 

och Stockholm.   

Sydöst 

Mot Östergötland bedrivs regional tågtrafik från Hallsberg ner till Mjölby. Trafiken 

bedrivs av Tåg i Bergslagen. Syftet med trafik är att skapa tillgänglighet till Linköping 

och Norrköping, men också för att tillgängliggöra resor söderut på södra stambanan 

mot Malmö och Köpenhamn.  

Väster 

Mot Västra Götaland går SJ:s kommersiella regionaltågstrafik i riktning mot Skövde 

och Göteborg. Längs Kinnekullebanan bedriver Västtrafik regional tågtrafik mellan 

Göteborg och Örebro med några få avgångar per dag. Från Västra Götalandsregionen 

finns ett intresse att knyta samman Mariestad och andra orter längs Kinnekullebanan 

med Örebro. För Örebro läns del är trafikens främsta syfte att trafikförsörja sträckan 

Örebro till Laxå.  

Från Hallsberg bedriver SJ kommersiell tågtrafik mot Degerfors, Karlstad och Oslo.  
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Figur 5. Strategi för tåg och expressbussar i Mälardalen framtagen inom det storregionala samarbetet En 

Bättre Sits. 

 

5.1.1 Principer för etablering av ny station   

Principen är att nya stationer endast ska öppnas om de bedöms kunna ge ett positivt 

nettotillskott av resenärer. Ytterligare tågstopp längs en sträcka innebär längre restider, 

samtidigt som det skapar möjlighet till en god trafikförsörjning för fler resenärer. 

Följande huvudkriterier ska beaktas: 

 

  Pendlingsbenägenheten mellan regionens större orter ska beaktas. 

  Nettoresandet på den aktuella linjen ska öka. 

  Restidskvoten i tunga reserelationer ska vara konkurrenskraftig. 

  Tågtrafikens och infrastrukturens kostnadseffektivitet ska beaktas.  

 

Förutom att lägga tågstopp strategiskt i förhållande till var bebyggelse redan finns så 

ger exploatering i stationsnära lägen hög tillgänglighet till kollektivtrafiken och bygger 

underlag för ökat resande. Kommunernas exploateringsplaner ska därför beaktas vid 

utredning av potentiella stationslägen. Viktigt är även att övrigt utbud av allmän 

kollektivtrafik utreds för anpassning till de nya förutsättningar för resande som ett 

stationsläge ger. 
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5.2 Expressbusstrafik  
Expressbusslinjerna används i första hand för att skapa snabba förbindelser mellan 

Örebro tätort och övriga kommunhuvudorter som inte är sammanlänkade med tågtrafik. 

Expressbusstrafiken syftar huvudsakligen till att erbjuda resor i arbets- och 

studiependlingssyfte. Expressbusslinjer trafikeras enligt principen: få hållplatser och 

gen linjesträckning och bör angöra hållplatser som bidrar till en nettoökning av antalet 

resenärer. Det innebär generellt att det är få stopp i glesbebyggda områden, medan 

tätare stopp kan vara befogade inom tätorter. Det kan dock variera beroende på vilka 

övriga stråk av allmän kollektivtrafik som expressbusslinjen sammanfaller med och 

vilka tidsvinster som ett reducerat antal stopp kan leda till. 

Linjer i följande relationer bör utbudet utgöras av expressbusslinjer 

- Karlskoga–Örebro 

- Askersund–Örebro 

- Nora - Örebro 

- Hällefors–Örebro 

- Fjugesta-Örebro 

Fordonen som kör dessa linjer ska hålla en motsvarande komfort som regionaltågen, 

för att bland annat möjliggöra nyttjande av restiden för arbete eller studier. 

5.3 Regionbusstrafik 
Det finns fler relationer än de som trafikeras av tåg och expressbusstrafik, där det finns 

en stor efterfrågan på resor till arbete, studier eller fritidsaktiviteter. Dessa relationer 

trafikeras av regionlinjer med minst 10 turer i vardera riktningen per vardag. I relationer 

där utbudet består av både tågtrafik och regionbusstrafik samplaneras de så att 

parallellkörning undviks. Tåg- och expressbusstrafikens syfte är att erbjuda snabba 

resor mellan kommunhuvudorter och större tätorter medan regionbusstrafiken på 

motsvarande sträcka ska fokusera på mellanmarknaderna och i den mån det är möjligt 

stärka tågtrafiken genom bytesmöjligheter mellan tåg och buss. Regionlinjerna ska, så 

långt det är möjligt, ha samma linjesträckning varje tur och körvägsvarianter ska 

undvikas. 

5.4 Landsbygdstrafik 

Linjetypen landsbygdstrafik innefattar linjelagd allmän kollektivtrafik som inte är tåg, 

express- eller regiontrafik. Det är generellt busslinjer men 3-5 avgångar per vardag och 

har en yttäckande linjesträckning ofta med en tidtabell anpassad till skoltider lokalt. 

5.5 Närtrafik 
Närtrafiken utgör en förlängning av den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken i 

Örebro län. Utbudet av närtrafik riktar sig till personer bor mer än 1 km från en 

hållplats som angörs av express- eller regiontrafik och det huvudsakliga syftet är att 

ge invånarna på landsbygden möjlighet att nå service (handel, apotek, vårdcentral 
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eller bibliotek) i närmsta tätort. Resor erbjuds när efterfrågan på kollektivtrafikresor 

är något lägre och resenären hämtas i nära anslutning till bostaden och går till 

närtrafikhållplatser i närmsta tätort. Resenären kan därifrån välja att fortsätta sin resa 

vidare med annan kollektivtrafik. Närtrafikresor samplaneras med andra 

närtrafikresor samt med färdtjänst- och sjukresor.  

5.6 Stadstrafik 
I Örebro län finns stadstrafik i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. För stadstrafiken är 

lägsta nivå en buss i halvtimmen under högtrafik och en buss i timmen i lågtrafik. Det 

ska även finnas turer under kvällar och helger. Det finns stråk i stadstrafiken där 

efterfrågan på kollektivtrafik är större vilket medger en högre turtäthet.  

 

I stråk med stor efterfrågan på resor i stadstrafiken både i Örebro och i Karlskoga och 

Lindesberg ska busstrafiken ha hög framkomlighet. Det betyder att bussen bör 

prioriteras i gaturummet, att avstånd mellan hållplatser inte bör vara kortare än 400 

meter och inte längre än 800 meter vid bebyggelse. Resenärerna i stråk med stor 

efterfrågan på resor i stadstrafiken ska uppleva busstrafiken som ett snabbt och effektivt 

sätt att resa.  

Örebro stad växer, både genom förtätning men även genom att nya bostadsområden 

byggs i ytterkanterna. Det optimala för ett hållbart resande, med buss, från de nya 

bostadsområdena är att de ligger i starka kollektivtrafikstråk där det redan finns ett stort 

utbud av kollektivtrafik eller utgör en förlängning av dessa stråk. Förändringar i 

linjesträckningar på grund av ny bebyggelse ska enbart göras om det genererar ett 

nettotillskott av resenärer.  

5.6.1 Bus rapid transit - BRT 

Örebro stad har, när detta program tas fram, en av Sveriges långsammaste 

stadstrafiksystem och i syfte att kraftigt minska restiderna och åstadkomma en positiv 

resandeutveckling byggs ett BRT-system. Trafikstart för systemet sker etappvis mellan 

åren 2023 och 2025 och genomförandet sker i alla steg i tätt samarbete mellan Örebro 

kommun och Region Örebro län. 

De systemegenskaper som är rådande för BRT-systemet i Örebro är:  

• Systemet ska vara lätt att förstå och använda  

• Hög synbarhet i stadsmiljön, egen design och varumärke  

• Hållplatser, anslutningsvägar och stadsmiljö med hög kvalitet  

• Egna körbanor och full prioritet i korsningar,  

• Gena linjesträckning med mjuk linjeföring, jämn körbana med hög kvalitet.  

Med ett BRT-system finns potential till att sänka restidskvoten från dagens 1,8–1,9 ner 

till 0,9–1,2. Detta beräknas ge en ökning av resandet på 20–30 procent.  
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5.7 Länsgränsöverskridande allmän kollektivtrafik med 
buss  
Efterfrågan på allmän kollektivtrafik i relationer som korsar länsgränser ska utredas 

löpande tillsammans med och på lika villkor som efterfrågan inom länet. I dagsläget 

körs majoriteten av utbudet av allmän kollektivtrafik i relationer över länsgräns med 

tåg som beskrivits i stycke 5.1. Ett antal länsöverskridande relationer med efterfrågan 

på resor saknar dock tågförbindelse och där är det av strategiskt viktig betydelse för 

Örebro län att bibehålla busstrafik. I dagsläget domineras utbudet av resmöjligheter 

med buss till målpunkter i Värmland (ex Filipstad, Kristinehamn och Karlstad) 

respektive Västmanlands (Arboga och Götlunda).   

5.8 Trafikplikt eller kommersiell trafik  
Kollektivtrafiklagen (lag (2010:1065) om kollektivtrafik) öppnar för att behovet av 

kollektivtrafik kan tillgodoses genom att kollektivtrafikmyndigheten beslutar om 

trafikplikt eller att kollektivtrafikoperatörer driver den på kommersiella grunder. Den 

strategiska inriktningen som beskrivs i kapitel 3 samt det behov av kollektivtrafik som 

beskrivs ovan är utgångpunkten för om kollektivtrafikmyndigheten väljer att fatta 

beslut om trafikplikt eller väljer att förlita sig på de kommersiella aktörernas initiativ. 

Utöver dessa kriterier är det också avgörande att resenärerna kan erbjudas ett utbud av 

kollektivtrafik som är stabilt över en längre tid. Inför beslut om trafikplikt hålls samråd 

med entreprenörer för att klargöra om det finns intresse att driva delar av 

kollektivtrafiken på kommersiell grund. 

5.9 Anpassning till kraftig förändring av efterfrågan 
Det är kollektivtrafikmyndighetens ansvar att kontinuerligt anpassa utbudet av 

kollektivtrafik efter en förändrad efterfrågan och marknadspotential. Normalt sker detta 

i samråd med kommunerna i samband med att nya bostadsområden uppförs eller nya 

verksamheter etableras och tabeller justeras i samband med tidtabellsskifte. Om det 

däremot sker en hastig och omfattande förändring av efterfrågan, så kan det vara 

aktuellt med en särskild samverkan med berörd part för att kunna tillgodose efterfrågan 

vid tillfälle som avviker från rutinen. 

 

6. Kommersiell kollektivtrafik 

Det är Transportstyrelsen som i sin författningssamling TSFS 2012:2 anger regler för 

anmälan om trafikstart, upphörande samt förändrat utbud av kommersiell trafik. Den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten är mottagare av anmälan och den ska inkomma 

21 dagar innan trafik startar eller upphör samt i vissa fall även vid förändringar. 
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Alla kollektivtrafikföretag som bedriver regional kollektivtrafik ska på 

konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor ha tillträde till hållplatser och 

bytespunkter i länet. Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att genom en god dialog 

med väghållare och övriga trafikerande entreprenörer kunna tillgodose tillräcklig 

kapacitet för att samtliga trafikerande bolag ska kunna angöra hållplatser som önskat. 

Gällande fysisk plats för att angöra är kollektivtrafikmyndighetens förhoppning att 

åtgärder som prisstyrning och tidstyrning inte ska vara nödvändiga för att klara 

efterfrågad kapacitet. När det gäller förmedlande av digital information  om 

avgångstider etc. erbjuds det där motsvarande möjlighet finns för 

kollektivtrafikmyndighetens trafikutbud. I Örebro län bedöms kapacitetsbrist vid 

bytespunkter i första hand kunna uppstå vid Örebro resecentrum. 

 

Vid etablering kommersiell kollektivtrafik ska också trafikföretagen ges möjlighet att 

föra dialog med kollektivtrafikmyndigheten om eventuell biljettsamverkan.  

 

7. Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Region Örebro län utreder och prövar tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst för 

samtliga av länets 12 kommuner. Det är ett ansvar regionen har sedan hösten 2001. Den 

som beviljas färdtjänst kan resa med serviceresefordon i och emellan länets samtliga 

kommuner samt 30 km utanför länsgränsen. Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst utreds 

också rätten till månadskort samt särskilda villkor vid färdtjänstresa, exempelvis 

ensamåkning, två ledsagare, direktresa eller särskild placering i fordonet. Antalet 

personer i länet med tillstånd till färdtjänst uppgick år 2019 till cirka 10 700 stycken, 

vilket motsvarar 3,5 procent av befolkningen. Detta är en ökning på 0,2 procentenheter 

sedan 2015.   

 

Rent praktiskt samplaneras och samkörs färdtjänst och sjukresor inom länet. Vid 

beviljande av färdtjänsttillstånd får personen även automatiskt tillstånd att boka resor 

till vården (sjukresor) med serviceresefordon. Detta sker då till samma egenavgift 

som finns inom färdtjänsten. 

 

Tillstånd till riksfärdtjänst innebär att kunden beviljas ersättning för de merkostnader 

som uppstår för resan till följd av kundens funktionsnedsättning. Ersättningen kan 

exempelvis bestå i beviljande av serviceresefordon för att ta sig till/från resmålet eller 

i form av utbetalning av en ledsagares biljettkostnader i samband med resa med 

allmänna kommunikationer.  

 

Under 2019 var den totala kostnaden för resor med riksfärdtjänst med 

serviceresefordon cirka 3 miljoner kronor. Antalet riksfärdtjänstresor med 
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serviceresefordon var cirka 1300 stycken. När det gäller ersättning för merkostnader i 

samband med riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer med ledsagare 

betalades drygt 32 000 kronor ut för 28 stycken resor 2019. Den statistik som finns från 

2020 har så starkt påverkats av pågående pandemi att dessa siffror inte bör jämföras 

med, då det var väldigt mycket färre resor under det året. 

7.1 Prissystem för färdtjänst 
Grunderna för prissättning av den egenavgift kunden betalar för att resa med färdtjänst 

i Örebro län ska utgå ifrån att:  

 resan erbjuder en högre service än motsvarande resa med allmänna 

kommunikationer och därmed ska egenavgiften vara större vid resor med 

färdtjänst. 

 priset är relaterat till reslängden, utifrån en miniminivå och en maxnivå. 

 undantaget från prissättningen är månadskort för arbets- och studieresor där 

prissättningen överensstämmer med den kostnad som gäller för motsvarande 

resa med allmän kollektivtrafik. Resor till och från förtroendeuppdrag ingår 

också i de resor som kunden kan få månadskort för. 

Beslut om förändringar av priserna sker i samråd med kommunerna. 

7.2 Prissystem för riksfärdtjänst 
Regeringen har meddelat föreskrifter om kundens egenavgifter som anges i 

förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Egenavgiften 

får därmed varken vara lägre eller högre än den som är angiven i förordningen. 

Utgångspunkten för egenavgifterna är vad normala reskostnader är för att resa med 

allmänna kommunikationer, tåg 2:a klass.  

 

8. Organisation och arbetsfördelning 

8.1 Regionen och kommunerna 

Region Örebro län utgör den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) i Örebro 

län och mer specifikt är det, under nuvarande mandatperiod, 

samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsuppdraget inom Regionens 

organisation. Sedan trafiken skatteväxlades 2012 finansieras den till 100 procent av 

Region Örebro län. För att tillgodose den kommunala förankringen av de beslut som 

fattas av kollektivtrafikmyndigheten finns ett regionalt samverkansråd som består av 

ledande kommunala politiker. Det finns också en samverkansstruktur med 

tjänstepersoner från länets kommuner i form av beredningsgrupp till regionala 

chefssamverkansgruppen för trafik och infrastruktur (KC/RD). 
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8.1.1 Regional samverkan 

För att utveckla trafiken krävs en aktiv dialog med kommuner, grannlän, operatörer och 

resenärer. Andra områden för dialog och samverkan kan vara periodkortsgiltighet och 

biljettmaskinsystem samt olika tekniska system för exempelvis bussprioritering vid 

trafikljus och realtid. Att ingå i dessa system är förknippat med kostnader och kräver 

även viss framförhållning.  

 

Utgångspunkten för samverkan bör i första hand vara målen i 

trafikförsörjningsprogrammet. Men för att målen ska vara möjliga att nå är det viktigt 

att det finns en tydlig koppling till målen i exempelvis kommunernas översiktsplaner 

och Trafikverkets planer för transportinfrastrukturen. Länsplanen för 

transportinfrastruktur fyller också en viktig funktion när det gäller finansiering av 

infrastruktur kopplat till kollektivtrafiken.  

 

När det gäller resor med kollektivtrafiken över länsgräns är det också viktig att det sker 

en samverkan mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för en ömsesidig 

fordonsförsörjning. 

8.1.2 Storregionalsamverkan 

Samverkan med andra län är en viktig del i arbetet och det sker inom ett antal nätverk 

med länen inom Mälardalen.  En Bättre  Sits (EBS) samordnas av Mälardalsrådet och 

är ett nätverk av politiker med stöd av tjänstemän från de länsplanupprättande organen, 

de regionala kollektivtrafikmyndigheterna samt Trafikverket vid behov. Den främsta 

uppgiften för En Bättre Sits är att ta fram en storregional systemanalys som är 

regionernas gemensamma prioriteringar och inspel till den nationella planen. I den 

storregionala systemanalysen beskrivs vilken kollektivtrafik regionerna har för avsikt 

att bedriva på järnväg och vilka infrastruktursatsningar som krävs för att kunna uppnå 

en konkurrenskraftig trafik.  

 

Ett annat nätverk med påverkan på kollektivtrafikens uppdrag är ÖMS-samarbetet. De 

sju regionerna i östra Mellansverige genomför gemensamma studier för att undersöka 

och sprida kunskap om förutsättningarna för att öka integreringen mellan länen och 

verka för en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. Regioner som 

ingår i ÖMS-samarbetet är Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, 

Södermanland och Östergötland. Även Mälardalsrådet ingår i samarbetet. 

8.2 Trafik 
Kollektivtrafikmyndigheten planerar och ger förutsättningar för genomförande av den 

allmänna kollektivtrafiken i länet. Det utbud som det fattas trafikpliktsbeslut om utförs 

av buss- och tågoperatörer som upphandlas eller är delägda av Region Örebro län. 

Tågoperatörer upphandlas tillsammans med andra län inom tågsamverkan som beskrivs 
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nedan medan all busstrafik körs i egen regi och tilldelas Svealandstrafiken AB. All 

trafik utförs under varumärket Länstrafiken Örebro. 

 

Sedan 2018 äger Region Örebro län trafikbolaget Svealandstrafiken tillsammans med 

Region Västmanland. I takt med att trafikavtal löper ut tas nya trafikpliktsbeslut och 

busstrafiken som dessa omfattar överlåts till Svealandstrafiken och utförs i egen regi 

eller upphandlas av tredje part. Svelandstrafiken ansvarar för att bedriva trafiken i 

enlighet med Region Örebro läns intentioner som anges i detta program och övriga 

strategier riktlinjer. Detta förutsätter ett väl fungerande samarbete inom alla aspekter 

av trafiken från tidtabeller, tekniska system, infrastruktur och kundkontakter. 

 

Region Örebro län är delägare i två tågtrafikbolag, Tåg i Bergslagen och 

Mälardalstrafik. Tåg i Bergslagen ägs gemensamt av regionerna Dalarna, Västmanland, 

Gävleborg och Örebro. Mälardalstrafik ägs gemensamt av regionerna Stockholm, 

Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. 

 

Region Örebro län är beställare av tågtrafiken. Planeringssamverkan kring den 

regionala tågtrafiken sker genom Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, där frågor om 

planering, trafikering, marknadsföring, färdbevis och strategisk utveckling hanteras i 

nära samverkan med trafikbolag och berörda län. Samverkan kring tågtrafik sker också 

med Region Värmland, Region Östergötland samt med Västra Götalandsregionen, men 

i mindre omfattning.  

8.3 Trafikplikt 

Mål och strategier i trafikförsörjningsprogrammet utgör grunden för myndighetens 

beslut om allmän trafikplikt. Beslutet innebär att myndigheten slår fast vilka krav, till 

exempel på kvalitet, omfattning eller prissättning, som ska uppfyllas avseende en viss 

trafik. Myndigheten får, efter överenskommelse med en eller flera andra regionala 

kollektivtrafikmyndigheter, även fatta beslut om allmän trafikplikt inom 

myndigheternas gemensamma område.  

 

Trafikplikten grundar sig även på en analys av att det offentliga har ett legitimt intresse 

av att kunna tillhandahålla kollektivtrafik, som kommersiella aktörer inte skulle 

erbjuda. Observera dock att myndigheten inte i någon särskild form behöver undersöka 

det kommersiella intresset eller visa att sådant intresse saknas för att ha rätt att 

organisera trafik. 
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Figur 6. Beskrivning av hålltider vid upphandling och tidpunkter för beslut om allmän trafikplikt inför 

uppstart av ny allmän kollektivtrafik. 

8.4 Tillköp 
Generellt gäller att Region Örebro län finansierar all kollektivtrafik som bedöms vara 

av regional betydelse. All kollektivtrafik som är av regional betydelse ska gå att härleda 

ur trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiklagen öppnar dock för en kommun att 

finansiera viss regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för 

resenärerna än vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten annars skulle 

tillhandahålla.  

 

Eventuella tillköp av regional kollektivtrafik kräver en överenskommelse mellan 

kollektivtrafikmyndigheten och berörd kommun. Tillköp får inte medföra högre 

kostnader för kollektivtrafikmyndigheten, eller bidra till att trafiksystemets upplägg 

rubbas.  

 

8.5 Infrastruktur för kollektivtrafik 
Ansvaret för kollektivtrafikens infrastruktur i länet är uppdelat på flera parter.  

För busstrafiken är det respektive väghållarens ansvar att stå för markarbeten. Det är 

antingen Trafikverket, en kommun eller en enskild vägförening. 

Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för att anskaffa och planera för den 

hållplatsutrustning som finns ovan marken. I dagsläget handlar det ex om: stolpe med 

hållplatstopp, väderskydd, informationstavlor, pratorer och digitala  skyltar. 

 

För tågtrafiken är det Trafikverket som ansvarar för plattformar vid järnvägsstationer. 

Eventuell förändring och utveckling av plattformar bör ske i samråd mellan 

Trafikverket, kommunen, tågoperatörer och kollektivtrafikmyndigheten. Stationshus 

eller motsvarande vid resecentrum och järnvägsstationer ägs av Jernhusen eller 

respektive kommun.  
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8.5.1 Definition av tillgänglig busshållplats 

Det finns i dagsläget ingen nationell definition av vilka utformningskrav som ska 

uppfyllas för att en busshållplats är att betrakta som fysiskt tillgänglig. Region Örebro 

län har därför tagit fram en egen definition som harmoniserar väl med hur andra län 

valt att definiera fysisk tillgänglighet vid busshållplats.  

Definitionen utgörs av tre punkter: 

• Plattformshöjd, kantsten: R17    

• Taktilt stråk (plattor med ränder/pluppar) 

• Visuellt stråk  (Plattrad med kontrasterande färg (vit))  

Detta utgör minikravet för utformning och region Örebro län väljer att beskriva 

utformningen utan att bedöma vilka personer med funktionsvariationer som kan resa 

från hållplatsen. Den bedömningen överlåts till enskilda personer själva att göra. 

Ca femtio busshållplatser som angörs av regiontrafik med 20 eller fler påstigande per 

vardag saknar ett eller flera tillgänglighetskrav. Geografiskt återfinns de inom 9 av 12 

av länets kommuner. Ca trettio busshållplatser som finns inom Örebro 

stadstrafikområde saknar också ett eller flera tillgänglighetskrav. Dessa är hållplatser 

med mer än 60 påstigande per vardag. Samtliga hållplatser nämnda ovan återfinns inom 

utvecklingsområdena i RUS och fokus är att tillgänglighetsanpassa dessa till 2030. 

8.5.2 Utrustningsnivåer 

Utöver den grundläggande tillgänglighetsdefinitionen är ett antal utrustningsnivåer 

etablerande. En målnivå för hur hållplatser bör vara utrustade avgörs av flera faktorer. 

En grundläggande sortering sker efter antal påstigande men ytterligare fyra faktorer 

inverkar på vilken målnivå av utrustning som är lämplig ur ett tillgänglighets- och 

attraktivitetsperspektiv. 

• Specifik kundgrupp eller målpunkt 

• Funktion kopplat till byte mellan färdmedel 

• Hastighet på väg 

• Om hållplats finns i en relation med stör efterfrågan på resor 

Utöver utrustningsnivåer har även en miniminivå etablerats för hur förutsättningarna 

vid en plats för på- eller avstigning ska vara. I arbetet med att förbättra hållplatser i 

länet ska det säkerställas att alla hållplatslägen, oavsett resande eller övriga ovan 

nämnda faktorer, ska placeras så att en ståyta (om minst 1,5x1,5 m) finns för på och 

avstigning. Till antalet är busshållplatserna fördelade på följande sätt mellan 

utrustningsnivåerna: 

• Nivå 4 består av 1047 hållplatser och 83 av dem har behov av 

kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning 

• Nivå 3 består av 78 busshållplatser och 10 av dem har behov av 

kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning 

• Nivå 2 består av 234 busshållplatser och 232 av dem har behov av 

kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning 
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• Nivå 1 består av 35 busshållplatser och 26 av dem har behov av 

kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning 

Ambitionen är att nå måluppfyllnad inom respektive utrustningsnivå med fokus på 

hållplatser uppifrån och ner i utrustningsnivåerna samt att höja lägstanivån så att 

samtliga hållplatslägen har definierad ståyta. Fokus på effektivitet är även viktigt 

vilket gör att kompletteringen sker i samband med andra åtgärder på väg.  

 
Tabell 3. Tabellen anger målnivåer av utrustning som länets busshållplatser fördelas mellan. 

Fördelningen sker baserat på såväl antal resande som andra faktorer så som målpunkt eller bytesfunktion. 

 

9. Stödsystem 

9.1 Försäljning och distributionssystem 
Systemets huvudsakliga funktion är att vara ett stöd för att sälja, distribuera och 

validera färdbevis (biljetter). I samband med försäljning och användning av färdbevisen 

samlar systemet in data som används för uppföljning och analys av resandet, samt 

ekonomisk uppföljning och fördelning av intäkter. Försäljnings- och 

distributionssystem ska utformas så att de är enkla för resenären att förstå, samt att 

försäljning och validering av färdbevis inte har negativ inverkan på restiden.  
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9.2 Informationssystem 
Informationssystemets viktigaste uppgift är att informera resenären om tillgängligt 

utbud av trafik samt om det förekommer störningar, såväl planerade som oplanerade i 

trafikutbudet. Systemet ger också liknande information då kunden byter mellan olika 

trafikslag och utförare. Både kollektivtrafikmyndigheten och de kommersiella 

aktörerna ska leverera trafikinformation till Samtrafiken AB. Ambitionen är att 

utveckla realtidssystemet för att bättre skulle kunna hantera behovet av information till 

resenärer.  

9.3 Kommunikationssystem 

Kommunikation mellan förare och trafikledning har två syften. Det möjliggör 

trafikstyrning, i första hand i samband med olika typer av störningar i det planerade 

trafikutbudet, men också utifrån ett säkerhetsperspektiv både för kunder och för 

personal. Inom ramen för utvecklingen av realtidssystemet ska systemfunktioner 

tillföras som möjliggör förbättrad information och stöd till föraren i form av 

textmeddelanden och kartstöd för att hantera störningar och samordning mellan 

trafikslag. 

 

10. Uppföljning och lärande 

I en årlig rapport ska programmet utvärderas med avseende på måluppfyllnad. 

Erfarenheterna från uppföljningen ska löpande implementeras i arbetet med att 

genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet. Vid behov kan 

kollektivtrafikmyndigheten besluta att uppdatera trafikförsörjningsprogrammet.  

 

Kollektivtrafikmyndigheten ska också utveckla sin kompetens genom aktiv 

omvärldsbevakning, samverka med akademi, branschorganisationer och 

resenärsorganisationer samt ta del av goda exempel från andra delar av världen.  

10.1 Indikatorer för uppföljning av programmet 
Kärnindikatorer – relaterar till hur i hög grad kollektivtrafiken förmår att utvecklas för 

att nå målen som satts upp, dessa följs upp årligen. 
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Tabell 4. Kärnidikatorer som följs upp årligen 

 

 

Övriga indikatorer – relaterar i stor utsträckning till produktionsegenskaper som 

indirekt har påverkan på kollektivtrafikens konkurrenskraft. Här finns också indikatorer 

som det inte är möjligt att frambringa kvartalsvärden på. Följs upp årligen 

 
Tabell 5. Övriga indikatorer som följs upp årligen 

 

Tabell 2 med indikatorer….. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Yttrande på motion om att öka trafiksäkerheten 
mellan gångtrafikanter och cyklister  
Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat en motion om trafikregler och 
trafiksäkerhet på gångbanor. Motionen syftar till att genom en 
informationskampanj uppmärksamma invånarna i Karlskoga vilka regler 
som gäller på gångbanor samt gemensamma gång och cykelvägar. 
Dessutom att genom tydliga markeringar på gång och cykelvägar 
förbättra samarbetet mellan gående och cyklister.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 juni 2021 
Motion om att öka trafiksäkerheten mellan gångtrafikanter och cyklister 
den 22 okt 2020  
 

Bakgrund  
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om trafikregler och 
trafiksäkerhet på gångbanor.  
 
Den 15 oktober 2018 trädde ny bestämmelse i Trafikförordningen för 
gående ikraft. Beslutet innebär att gående som använder vägrenen, 
körbanan eller gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst 
till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller 
liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart ska dock färdas 
till höger om det är lämpligare.  
 
Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna anser att det råder en viss osäkerhet kring vilken sida 
gångtrafikanter förväntas gå på de gemensamma gång- och cykelvägarna 
och vill att det genomförs en informationskampanj i syfte att 
uppmärksamma kommuninvånarna vilka regler som gäller på denna 
gemensamma yta. Samhälle- och serviceförvaltningen delar åsikten att en 
informationskampanj för att belysa regler är av värde att genomföra.  
 
I samma motion önskas att det genomförs tydliga markeringar för att öka 
trafiksäkerheten och förbättra samarbetet mellan gående och cyklister.  
 
Karlskoga kommun har antagit en cykelplan i februari 2021. Cykelplanen 
syftar till att vara ett planerings- och prioriteringsverktyg för att utveckla 
cyklandet i Karlskoga med målet att vara en attraktiv cykelstad. 
Cykelplanen är indelad i tre målområden: cykla på snabba och säkra 
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cykelvägar, upptäck Karlskoga på cykeln och välj cykeln. För att flera 
ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar. 
 
Cykelvägnätet delas in i fyra olika kategorier med olika standard och 
skötselnivå. Huvudcykelnätet är det cykelnät som binder samman 
målpunkter och ställer högre krav på trafiksäkerhet.  
Ett av kriterierna för huvudcykelnätet är en visuell separering mellan 
gående och cyklister.  
 
Arbete pågår att utifrån de krav som ställs på huvudcykelnätet ta fram en 
åtgärdslista för att tydliggöra och förbättra trafiksäkerheten på gång- och 
cykelnätet. Genom tydliga markeringar på gång- och cykelvägnätet ökar 
trafiksäkerheten och förbättrar samarbetet mellan gångtrafikanter och 
cyklister. 
 
Samhälle- och serviceförvaltningen anser att de åtgärder som redan 
planeras enligt cykelplanen svarar fullt ut mot önskan i motionen.  
 
 
Samhälle- och serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att genomföra 
en informationskampanj så att reglerna uppmärksammas av 
karlskogaborna och föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.   

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden anser mot bakgrund av det som redan 

planeras enligt cykelplanen avseende tydliga markeringar är 
tillräckliga och föreslår därför kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  

 

Josephine Nilsson 
Trafikhandläggare 
 
 
Ulrika Lundgren  
Förvaltningschef  
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 



Motion till Karlskoga kommunfullmäktige  

 

Öka trafiksäkerheten mellan gångtrafikanter och cyklister! 

 
Från och med 15 oktober 2018 ändrade regeringen trafikförordningen för gångtrafikanter. På 

gemensam gång- och cykelväg ska gångtrafikanter gå på vänster sida i färdriktningen och 

därigenom möta cyklisterna. Reglerna gäller givetvis även i Karlskoga. Som flitiga 

gångtrafikanter, så upplever vi att stor tveksamhet verkar råda fortfarande. Det kanske också 

blir extra förvirrat eftersom vi har en hel del GC-vägar som är uppdelade mellan gång- och 

cykelbana. Trafikförordningen reglerar gemensam GC-väg, men gångvägar och trottoarer är 

oreglerade och Transportstyrelsen och NTF rekommenderar att man då går på höger sida. 

Det är angeläget att gångtrafikanter och cyklister kan samarbeta i trafiken och att reglerna är 

tydliga. Flera kommuner runt om i landet har genomfört olika informationsinsatser inom 

området. Det skulle vara på sin plats även gentemot karlskogaborna. 

 

Därför föreslår vi Karlskoga kommunfullmäktige besluta 

 

Att: kommunen genomför en informationskampanj, så att reglerna uppmärksammas av 

karlskogaborna.  

 

Att: kommunen genomför tydliga markeringar i flera GC-vägar för att öka trafiksäkerheten 

och förbättra samarbetet mellan gångtrafikanter och cyklister. 

 

Socialdemokraterna 

Karlskoga den 14/9 2020 

 

 

Yvonne Nilsson 

Christina Gustavsson 

Anders Olsson 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Yttrande: Karlskogaförslag 5357 om cykelbana från 
Alfred Nobels hotell  
Sammanfattning 
Ett Karlskogaförslag om en cykelbana på Bergrumsvägen har inkommit. 
Sträckan finns med som planerad i Karlskoga kommuns cykelplan och 
förslaget föranleder därför ingen ytterligare åtgärd. 
 
Förslagsställaren har bjudits in att träffa samhällsbyggnadsnämndens 
presidium men inte responderat på inbjudan.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 augusti 2021 
Karlskogaförslag 5357 om en cykelbana från Alfred Nobels hotell rakt 
ner mot ÖoB, upp förbi musikpalatset och ner mot Cirkel K   
 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit ett Karlskogaförslag om 
cykelbana för att knyta ihop cykelstråket Katrinedalsgatan, 
Loviselundsvägen och Bergrumsvägen. Idag finns gång- och cykelväg på 
Katrinedalsgatan och Loviselundsvägen men enbart en kortare bit på 
Bergrumsvägen.  
Det går att ta sig vidare på separerad gång och cykelväg mot de östra 
delarna av Karlskoga via en planskild korsning under E18.  
För att transportera sig på cykel via Bergrumsvägen till anslutande gång- 
och cykelväg på Filipstadsvägen måste cyklande ske i blandtrafik på 
delar av Bergrumsvägen.   
 
Beskrivning av ärendet 
Karlskoga kommun har antagit en cykelplan i början av 2021. 
Cykelplanen syftar till att vara ett planerings- och prioriteringsverktyg för 
att utveckla cyklandet i Karlskoga med målet att vara en attraktiv 
cykelstad. Cykelplanen är indelad i tre målområden: cykla på snabba och 
säkra cykelvägar, upptäck Karlskoga på cykeln och välj cykeln. För att 
flera ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar. Cykelplanen visar 
en helhetsbild över hur cykelnätet bör byggas ut och förbättras.  
 
I cykelplanen är den saknade länken på Bergrumsvägen identifierad och 
finns med som planerad men är i dagsläget inte prioriterad med anledning 
av att det finns ett trafiksäkert alternativ i form av en alternativ väg.   
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Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan planerats inte ska 
föranleda någon ytterligare åtgärd.  
 

Josephine Nilsson 
Trafikhandläggare 
 
 
Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef  
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 



Från: Moderator Karlskogaförslaget <eforslag@karlskoga.se> 
Skickat: den 9 juni 2021 12:52 
Till: Diarium SBN 
Ämne: Handläggning Karlskogaförslag 5357 
 

Hej, 

Ett nytt Karlskogaförslag har inkommit som moderator anser bör hanteras av er 
förvaltning/nämnd. Se förslaget nedan: Återkoppla om det är SBN som är beslutande myndighet 
eller om jag kan publicera för röstning. 

Rubrik 
Cykelbana  

Sammanfattning 
Ett förslag på en cykelbana från Albred Nobels hotell rakt ner mot ÖoB, upp förbi musikpalatset 
och ner mot Cirkel K.  

Publicerat förslag 
Alltså Katrinedalsgatan - Loviselundsvägen - Bergrumsvägen. Precis vid parkeringen vid 
Skolgärdet finns en kort cykelbana men sen tar den slut om man inte väljer att cykla under bron 
där vid musikpalatset. Och det gör man inte utan fortsätter ner på Bergsrumsvägen men får då 
cykla på själva vägen eller trottoaren.  

Klicka här för att återkoppla till moderator om förslaget ska handläggas av er förvaltning eller 
inte. 
 
Vänliga hälsningar 
Moderator Karlskogaförslaget  

https://tyckom.karlskoga.se/AddCommunicationEvent.aspx?value=IUBFJ8fmiYsKqXvhSFoyumcuFMobLIFkE85I69QQy79aF%2bloMRrd5Y595lE%2bzmYxx0%2fch%2fz11tugy1BAWl4%2fWv%2fB6003EADX0FkMNz%2bMfXGHydV9LV7d2fTJzALgUt%2bU
https://tyckom.karlskoga.se/AddCommunicationEvent.aspx?value=IUBFJ8fmiYsKqXvhSFoyumcuFMobLIFkE85I69QQy79aF%2bloMRrd5Y595lE%2bzmYxx0%2fch%2fz11tugy1BAWl4%2fWv%2fB6003EADX0FkMNz%2bMfXGHydV9LV7d2fTJzALgUt%2bU
https://tyckom.karlskoga.se/AddCommunicationEvent.aspx?value=IUBFJ8fmiYsKqXvhSFoyumcuFMobLIFkE85I69QQy79aF%2bloMRrd5Y595lE%2bzmYxx0%2fch%2fz11tugy1BAWl4%2fWv%2fB6003EADX0FkMNz%2bMfXGHydV9LV7d2fTJzALgUt%2bU
https://tyckom.karlskoga.se/AddCommunicationEvent.aspx?value=IUBFJ8fmiYsKqXvhSFoyumcuFMobLIFkE85I69QQy79aF%2bloMRrd5Y595lE%2bzmYxx0%2fch%2fz11tugy1BAWl4%2fWv%2fB6003EADX0FkMNz%2bMfXGHydV9LV7d2fTJzALgUt%2bU
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Nämnden i korthet 
Helårsprognos 2021: -4,6 mnkr 

Ansvarig ordförande: Ronnie Erhard (M) 

Ansvarig förvaltningschef: Ulrika Lundgren 

Ansvarsområden 

• Samhällsplanering och Geodata 
• Kommunal lantmäterimyndighet 
• Ekologiskt hållbar utveckling 
• Fastighet 
• Lokalförsörjning 
• Fastighetsservice 
• Park, skog, verkstad och växthus 
• Gata 
• Trafikfrågor 

Sammanfattning 
Fokus under årets början var att presentera 2020 års resultat och förbereda för 2022. Därefter 
genomfördes genomlysning av förutsättningar för budgetarbetet inför 2022 - 2024. Svar på 
planeringsförutsättningar inför 2022 – 2024 presenterades för budgetberedning. 

Beslutet att göra en gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsnämndens och folkhälsonämndens 
ansvar håller på att genomföras. Respekt måste finnas för att en sådan förändring tar tid. Beslut om 
namnet Samhälle och Serviceförvaltningen togs. En genomförandeplan för styrning och ledning togs 
fram och organisationsförändringar i styrning och ledning i förhållande till beslut och sparkrav 
genomfördes. Sparkrav motsvarande 3,5 mnkr genomfördes därmed och redovisades till KSAU. Att 
utföra verksamhet är samhällsbyggnadsförvaltningens styrka. Arbetet görs och utförs bra men behöver 
kompletteras med struktur och systematik. 

Samhälle och Serviceförvaltningens process att arbeta enligt tillitsbaserad styrning och ledning 
fortsatte. Det innebar att styrning, ledning, kultur och arbetssätt skedde med fokus på verksamhetens 
syfte och medborgarens behov. Alla, såväl chefer som medarbetare, ska ta initiativ och ansvara för 
helheten. Medarbetare ska involveras i frågor som rör verksamheten och dess utveckling. 
Förutsättningar och systematik ska skapas för att förvaltningen ska kunna, vilja och våga dela ansvaret 
för att ge medborgarna/kommuninnevånarna det som ingår i skattefinansieringen. 

Styrning, ledning och ledarskap sågs fortsatt över inom förvaltningen. En tydligare ledningsstruktur 
och ledning håller på att skapas. Ansvars- och chefsstrukturer sågs över för att renodla ansvar och 
befogenheter. Organisationen ses över för att vara ändamålsenlig och byggas efter funktion och nytta 
för medborgaren. Gränsdragningar mellan Samhällsbyggnadsnämndens ansvar kopplat till 
kommunstyrelsen, Karlskoga Hem och Karlskoga Energi och Miljö behöver tydliggöras då det orsakar 
energiläckage och minskad kostnadseffektivitet. 

Samhällsbyggnadsnämnden och folkhälsonämndens reglementen granskades inför kommande beslut 
om reviderade reglementen av kommunfullmäktige. Båda nämndernas reglementen förtydligades 
avseende nämndernas uppgifter och formulerades om för att klargöra gränsdragning mellan olika 
nämnders ansvarsområden.  
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Anställande myndighet för personal är oförändrat för samhällsbyggnadsnämnden enligt 
överenskommelse med Degerfors. Förtydligandena beskriver de uppgifter som idag hanteras av 
respektive nämnd och innebär inte några tillkommande uppgifter. 

Förvaltningsmöte för all personal i förvaltningen, genomfördes digitalt den 21 april för Samhälle och 
Serviceförvaltningen. Syftet med mötet var: att påbörja ett gemensamt ”tillsammansprojekt”, att alla 
ska få samma information samtidigt, att alla ska få information om verksamheterna som finns i 
förvaltningen, att alla ska kunna förstå att allt inte är klart utan att vi gemensamt ska bygga framtiden. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat på 3,5 mkr vid augusti månads utgång. 
Helårsprognosen sätts totalt till - 4 600 tkr. Ledning och stab har ett negativt resultat om ca 200 tkr. 
Prognosen beräknas till minus 500 tkr men är svårbedömd på grund av de budgetförändringar som 
gjordes inför den första omorganisationen 2021. Samhällsutveckling och Geodata har ett negativt 
resultat om 250 tkr. Prognosen sätts utifrån nuvarande läge till plus/minus 0. Fastighet har ett positivt 
resultat om 702 tkr. Skötsel, tillsyn och felavhjälpande underhåll ligger över budget då vissa tjänster 
köpts in. På grund av årets något kallare väder prognostiseras Fastighet göra ett underskott om minus 
100 tkr. Gata och Park påvisar ett negativt resultat om 2 600 tkr. Intäkter för parkering och 
grävtillstånd uppnår inte budget liksom arbete i investeringsprojekt. Enligt budget finns inte någon 
täckning för beredskap, övertid och säsongsarbetare. De övriga kostnaderna beräknas att överskridas 
på årsbasis och det i kombination med att intäkterna inte beräknas uppnå budget sätts prognosen till 
minus 3 100 tkr. 

Prognos för år 2021 är ett minusresultat om -4 600 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden hade en intern 
omorganisation som trädde i kraft 2021. Tillsammans med en ogenomförd effektivisering av 
kostnaderna inför år 2021 och en budget i obalans från årets början, ger viktiga delar av förklaringen 
till minusprognosen. 

Verksamhet 

Måluppfyllelse 

 
Teckenförklaringar 

Vision Karlskoga 
Karlskoga, den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. 

Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Tillsammans gör vi som lever, verkar och bor 
i Karlskoga vår vision till verklighet. 

Nämndens slutliga mål är alltid 100 % eller motsvarande beroende på mätmetod, (kan ex. vara 0 % 
eller plats 1) 
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Mål 1. En god start 

Karlskoga minskar barngrupperna i förskolan och välkomnar privata initiativ. Hundra procent av 
barnen i Karlskoga ska ha godkända kunskaper i svenska och matematik när man lämnar lågstadiet. 
Alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till gymnasiestudier. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser samhällsbyggnadsnämndens sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 1. Målet 
bedöms delvis uppfyllt. Policy för skolgårdar bidrar till stimulerande lärmiljöer utomhus. Elever och 
verksamhet ska tillfrågas vid ny- om- och tillbyggnationer av lokaler för att deras åsikter ska beaktas 
så förändringar kan anpassas efter barn och ungas eget perspektiv. 

Nämndmål 1.1 Alla Karlskoga kommuns skolor och förskolor har en stimulerande och säker 
utemiljö som främjar utveckling och lärande för alla elever/barn. 

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till goda lärmiljöer genom säkerställande av att utemiljöerna på alla 
Karlskoga kommuns skolor och förskolor är både stimulerande och säkra. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Policy för skolgårdar ska bidra till stimulerande lärmiljöer utomhus. 
Elever och verksamhet kommer att tillfrågas vid ny- om- och tillbyggnationer av lokaler för att deras 
åsikter ska beaktas så förändringar anpassas efter deras eget perspektiv. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Barn/elever 
som tycker att 
skolgården är 
bra, andel (%) 

 86% 94% 94% 89%   

 84% 95% 94% 89%   

 86% 94% 95% 89%   

Kommentar: 

Förhoppningsvis kan dialog utifrån Policy för skolgårdar, där lärmiljön ute betraktas som ett kompletterande 
klassrum som stimulerar barns och ungdomars olika intressen och förmågor, komma att ske under hösten. 

Ny-, om- eller 
tillbyggnationer 
av 
utomhusmiljöer 
på skolor och 
förskolor där 
åsikter om 
utformning från 

  100%  100%   
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barn, elever 
och personal 
har beaktats, 
andel (%) 

Kommentar: 

Det ser olika ut hur verksamheten och barn blivit involverade i projekt kring utomhusmiljöer. Pandemin satte 
stora begränsningar. En policy beslutades för att initiera arbetet ytterligare, i framför allt förstudierna. Analys 
visade att mätmetoden måste kvalitetssäkras och förtydligas. 

Nämndmål 1.2 Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till att alla Karlskoga kommuns skolor och 
förskolor har en stimulerande och säker inomhusmiljö som främjar utveckling och lärande för 
alla elever/barn. 

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till goda lärmiljöer genom att fungera som stöd till barn- och 
utbildningsnämnden och gymnasienämnden vid exempelvis nybyggnation eller renovering. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Miljöklassade material används i så stor utsträckning som möjligt. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Ny-, om- eller 
tillbyggnationer 
av 
inomhusmiljöer 
på skolor och 
förskolor där 
åsikter om 
utformning från 
barn, elever 
och personal 
har beaktats, 
andel (%) 

  100%  100%   

Kommentar: 

Det såg olika ut i projekten hur verksamheten och barnen blev involverade kring utveckling av 
inomhusmiljön. Pandemin satte gränser för dialog och möten. Arbetet initierades ytterligare för att 
verksamheterna och barnen ska kunna vara mer involverade i förstudierna. 

Nya material 
som vid ny-, 
om- eller 
tillbyggnation 
av förskolor 
eller skolor är 
miljögodkända, 
andel (%) 

  25% 74% 100%   
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Kommentar: 

Miljögodkända material som användes vid åtgärder registrerades genom "Sunda hus" där klass A eller B är 
krav. Samtliga material är inte miljöbedömda eller material godkända enligt klass A eller B. Detta innebär att 
klass A och B inte kan uppnås och 100% på indikatorn inte kan uppnås. Analysen visade att indikatorn inte är 
konstruktiv och miljöperspektivet behöver mätas på annat sätt. 

Mål 2. Ett gott liv 

Alla i Karlskoga som kan, ska arbeta eller studera utifrån sina egna förutsättningar. Vägen till ett gott 
liv börjar med en egen inkomst. Den psykiska ohälsan ska minska. Boende ska präglas av trygghet, 
attraktivitet och vara utan segregation. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser samhällsbyggnadsnämndens sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 2. Målet 
bedöms delvis uppfyllt. För ökad trygghet genomförs insatser inom ramen för arbetet med effektiv 
samordning för trygghet (EST). Medborgare gavs möjlighet att lämna synpunkter om platser som 
upplevs otrygga efter trygghetsvandringar, för fortsatta åtgärder med att skapa trygghet. För 
medborgarna finns goda möjligheter att vistas i nära grönområden. Naturreservat ses över och sköts 
regelbundet får att hålla god standard. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Otrygghet vid 
utevistelse sen kväll i 
det egna 
bostadsområdet. Andel 
av befolkningen (16-84 
år) som uppger att de är 
mycket/ganska otrygga 
eller som avstår från att 
gå ut på grund av 
otrygghet 

 29% 33%  24%   

 39% 45%     

 17% 23%     

Kommentar: 

En viktig del av det lokala kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet var att 
kontinuerligt skapa aktuella kartläggningar, lägesbilder över brottslighet och otrygghet i Karlskoga. Det lokala 
arbete med Effektiv Samordning av Trygghet (EST) är det systematiska sätt som detta görs på. Analys av 
trygghetsfrågorna ska genomföras i samverkan med EST. 

Karlskoga kommuns 
tillgänglighetsarbete - 
Humanas 
tillgänglighetsbarometer, 
placering ranking 

 5   5   
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Kommentar: 

En omfattande inventering, enligt Myndigheten för delaktighets checklista för vallokaler och röstningslokaler, 
av tillgänglighet i planerade vallokaler genomfördes. Löpande arbete för att åtgärdar brister på allmän plats, 
enligt åtgärdslista från Rådet för funktionshinderfrågor. Pågående arbete med att ta fram en lösning för att 
tillgänglighetsanpassa butiksentréer på Bergsmansgatan som idag inte ligger i nivå med gatan och har ett 
trappsteg för att komma in i butikerna. Tillgänglighet är en viktig del i investeringsbudget och 
i exploateringsprojekt som MEX driver. Pågående arbete tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten för att 
tillgänglighetsanpassa busshållplatser. 

Nämndmål 2.1 Publika lokaler och offentliga platser ägda av Karlskoga kommun är tillgängliga 
för alla människor. 

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till ett attraktivt Karlskoga genom att arbeta för att publika lokaler 
och offentliga platser ägda av Karlskoga kommun har god framkomlighet för alla människor. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt, då många av kommunens publika lokaler är tillgänglighetsanpassade. 
Antalet lokaler i kommunens ägo ökade, vilket innebär att ytterligare kartläggning av behov av 
tillgänglighetsanpassningen behövs. Inventering av tillgänglighetsanpassade busshållplatser 
genomförs under sommaren men hjälp av feriepraktikanter. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Karlskogas placering i 
Humanas 
tillgänglighetsbarometer, 
ranking 

 5   5   

Kommentar: 

En omfattande inventering, enligt Myndigheten för delaktighets checklista för vallokaler och röstningslokaler, 
av tillgänglighet i planerade vallokaler genomfördes. Löpande arbete för att åtgärdar brister på allmän plats, 
enligt åtgärdslista från Rådet för funktionshinderfrågor. Pågående arbete med att ta fram en lösning för att 
tillgänglighetsanpassa butiksentréer på Bergsmansgatan som idag inte ligger i nivå med gatan och har ett 
trappsteg för att komma in i butikerna. Tillgänglighet är en viktig del i investeringsbudget och 
i exploateringsprojekt som MEX driver. Pågående arbete tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten för att 
tillgänglighetsanpassa busshållplatser. 

Publika lokaler, ägda av 
Karlskoga kommun, 
som är tillgängliga för 
personer med nedsatt 
hörsel, andel (%) 

   14% 100%   

Kommentar: 

Lagkrav kräver hörslinga i lokaler för minst 50 personer. Översikt över vilka lokaler som finns för personer 
över 50 personer saknas. En kartläggning behövs för att kunna genomföra mätningen. 
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Publika lokaler, ägda av 
Karlskoga kommun, 
som är tillgängliga för 
personer med nedsatt 
syn, andel (%) 

   70% 100%   

Kommentar: 

För tillgänglighet för personer med nedsatt syn krävs kontrastmarkeringar. Mätningen kunde inte genomföras 
i alla kommunens lokaler då antalet fastigheter som är publika lokaler utökats. Detta innebär att fastigheter 
där kontrastmarkeringar saknas ska kartläggas och åtgärdas. 

Publika lokaler, ägda av 
Karlskoga kommun, 
som är tillgängliga för 
rörelsehindrad, andel 
(%) 

   83% 100%   

Kommentar: 

Antalet publika fastigheter i kommunens ägo ökade. Mätningen genomfördes i de lokaler som tidigare fanns. 
Kartläggning av lokaler behövs samt en satsning för att ökad tillgänglighet för rörelsehindrade behöver ske 
generellt. 

Kommunala lekplatser 
som har minst en 
tillgänglighetsanpassad 
lekutrustning, andel (%) 

       

Kommentar: 

Kartläggning visade att Centrumsparken, Lundedets gård och Strandparken är lekplatser med 
tillgänglighetsanpassad lekutrustning. Under våren 2021 utökades Loviselund, Pärlan och Sjölyckans 
lekplatser med ny tillgänglighetsanpassad lekutrustning. På Prästkragens lekplats installeras ny lekutrustning. 
En kartläggning behövs och lekplatserna behöver synliggöras för allmänheten via webb. 

Entreprenörer för 
vinterväghållning som 
har fått information om 
kommunens riktlinjer 
för jämställd snöröjning, 
andel (%) 

   100% 100%   

Kommentar: 

Karlskoga kommun arbetar med snöröjning enligt principen att gångvägar, cykelvägar och busshållplatser 
prioriteras framför bilvägar. Denna prioritering kallas jämställd snöröjning. Alla entreprenörer och samtlig 
personal rings ut efter prioriteringsordning där cykelvägar samt busshållplatser kommer först. Detta sker 
genom fastställda rutiner och kartor som delas ut och finns tillgängliga till entreprenör och personal. Jämställd 
snöröjning säkerställs genom att jourledaren bestämmer och ringer ut efter kartorna. 

Busshållplatser för 
kollektivtrafik som är 
tillgänglighetsanpassade 
för personer med 
rörelsehinder samt 
personer med nedsatt 
syn, andel (%) 
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Kommentar: 

Under sommaren inventeras samtliga busshållplatser utifrån tillgänglighetsperspektivet. Taktila plattor, högre 
busshållplatskantstöd för att bussens ramp ska linjerar med trottoaren när bussen sänker ned samt vita plattor 
för syn ska finnas vid busshållplatser för att de ska vara tillgänglighetsanpassade. Pågående inventering 
kommer användas i kommande utvecklingsarbete. 

Nämndmål 2.2 I Karlskoga kommun har alla människor tillgång till rekreation i grönska och 
natur. 

För att alla människor ska ha tillgång till rekreation i grönska och natur krävs att det finns 
naturområden i närheten av bostaden. Det ska finnas gott om platser där människor kan vistas utan att 
boka, betala eller vara medlem i en förening. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms uppfyllt eftersom tillgång till grönområden finns för invånarna. Naturreservat, 
vandringsleder och övriga grönområden ses över regelbundet för att hålla god standard. Belastningen 
på grönområden och naturreservat ökade i samband med pandemin. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Invånare i 
Karlskoga 
kommun som har 
tillgång till 
grönområde (på 
minst 10 000 
kvadratmeter) 
inom 250 meter 
från bostaden, 
andel (%) 

 96% 99% 99% 96%   

Kommentar: 

Mätningen genomfördes med hjälp av GIS-kartor och visade att invånarna hade nära till grönområde. 
Analysen visade att flera grönytor är planerade att hårdgöras, vilket påverkar framtida tillgänglighet. En 
kartläggning och tydliggörande behövs för att bibehålla resultatet. 

Besöksanordningar 
som har god 
standard i 
naturreservat 
förvaltade av 
Karlskoga 
kommun, andel 
(%) 

  60% 70% 90%   
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Kommentar: 

Fokus var att hålla lederna öppna från fallna träd, att laga spänger och broar, förbättra halkskydd samt öka 
informationen. Under perioden skedde en del sabotage av nya besöksanordningar som krävde renovering, 
vilket belastade reservatsdriften. Förvaltningen av de skyddade områdena är ett löpande arbete. Ökad 
tillgänglighet och förbättrade besöksanordningar leder till fortlöpande utveckling i de reservat som kommunen 
ansvarar för. Analysen visade att det fortsatt finns en skötselskuld som innebär att det är bit kvar innan 
uppnådd god standard av naturreservaten. Fortsatt arbete med skötsel är planerat. 

Nämndmål 2.3 Karlskoga kommuns offentliga platser är säkra och upplevs som trygga. 

Samhällsbyggnadsnämnden har trygghet och säkerhet för alla människor i åtanke vid planering, 
utveckling samt underhåll av den fysiska miljön. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Trygghetsskapande åtgärder görs dels efter trygghetsvandringar men 
även vid fördjupade analyser av lägesbilder i kommunen. Andelen klotter var låg under våren, vilket 
kan bidra till en positivt upplevelse av trygghet bland medborgarna. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Trygghetsvandringar som 
genomförts inom Karlskoga 
kommun, antal per år 

 1 1 0 1   

Kommentar: 

Trygghetsvandringarna utförs under höstens mörkare period för att sedan arbeta med synpunkter och 
förbättringar under vintern och kommande vår. Förra årets trygghetsvandring genererade ett 80-tal synpunkter 
varav häften är åtgärdade och resterande pågår. Några utredningar tillsätts för att kunna åtgärda mer 
omfattande synpunkter. 

Klotter som saneras inom tio 
arbetsdagar från att 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
fått vetskap om det, andel (%) 

  100%  100%   

Kommentar: 

Det fanns inget behov av sanering av klotter under första halvåret. 

Klotter på förskolor och skolor 
som saneras inom 48 timmar 
från att 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
fått vetskap om det, andel (%) 

  100% 70% 100%   

Kommentar: 

Mängden inrapporterat klotter var under perioden förhållandevis låg och en handfull ärenden inrapporterades. 
Majoriteten av inkomna ärenden åtgärdades inom föreskriven tid.  
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Endast fem ärenden tog längre tid, vilket berodde på att de flesta ärenden inkom under semesterperioden och 
då var det svårt att få tag i saneringsarbetare. Analysen visade att det finns behov av systematiserat sätt för 
inrapportering av fel och meddela åtgärder behöver skapas. 

Separerade gång-, cykel- och 
mopedvägar på det kommunala 
vägnätet, antal nybyggda meter 
per år 

 1 510 1 200  1 000   

Kommentar: 

I den nyligen beslutade cykelplanen finns strategier för gång- och cykelvägar. Planeringsmöte genomfördes 
och åtgärder sker succesivt i enlighet med planen. 

Mål 3. Ett gott näringslivsklimat 

Karlskoga ska rankas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs kommunranking. 
Företagare och företagsamma personer skapar tillväxt och ska bemötas med smidighet och respekt. 
Tillväxten säkrar framtida välfärd i Karlskoga kommun. Större frihet för alternativa driftsformer i 
kommunen. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser samhällsbyggnadsnämndens sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 3. Målet 
bedöms delvis uppfyllt. Kommunen ligger i framkant vad gäller digitalisering av nya detaljplaner 
vilket är en god förutsättning för tillväxt i kommunen. Markupplåtelse sker i samverkan med polisen. 
Tillfälliga parkeringsplatser och ombyggnationer i centrum kan påverka näringslivets upplevelse av 
god service vid markupplåtelse. Detta behöver kartläggas ytterligare. 

Nämndmål 3.1 Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till att tillgängliggöra mark inom Karlskoga 
kommun för näringslivsetableringar. 

Tillgänglig mark för nya etableringar är en viktig parameter för näringslivsklimatet och tillväxten i 
Karlskoga. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Karlskoga ligger i framkant både i länet samt i topp i landet avseende 
digitalisering av nya detaljplaner. För att möjliggöra det köptes nya programvara in och medarbetare 
utbildades. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Nya detaljplaner som är 
digitala, det vill säga 

   17% 100%   
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upprättade enligt 
gällande SIS-standard 
(eller motsvarande 
funktionskrav) och 
enligt Boverkets 
planbestämmelsekatalog, 
andel (%) 

Kommentar: 

Från den 1 januari 2022 är det krav för samtliga kommuner att nya detaljplaner ska vara digitala. Den första 
digitala detaljplan levererades under perioden. Under 2021 har sex nya detaljplaner antagits varav en av dessa 
var helt digital. Ny programvara och utbildning för den köptes in. Kommunen var först i länet och har bland 
de första åtta kommunerna i landet, anslutit sig till Lantmäteriets nationella geodataplattform för leverans av 
digitala detaljplaner. Analys visade att samverkan mellan professioner är nödvändig för att genomföra 
lagkravet. 

Karlskogas placering 
gällande tid från 
planuppdrag till 
antagande av detaljplan i 
relation till andra 
deltagande kommuner, 
procentuell placering 
(%) 

 27%   25%   

Kommentar: 

SKR har ej gjort någon ny mätning så det finns inga nya siffror att rapportera. Indikatorn mäts i Kolada, 
vartannat år med hjälp av nyckeltalet "Mediantid från planuppdrag till antagande under de två senaste åren, 
mediantid i månader" som ingår i SKR:s (Sverige kommuner och regioner) Öppna jämförelse. Karlskogas 
placering räknas ut genom en jämförelse av mediantiden i Karlskoga och i övriga deltagande kommuner i 
Sverige. 

Nämndmål 3.2 Näringslivet är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens hantering av tillfällig 
markupplåtelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till ett gott näringslivsklimat genom god hantering av tillfällig 
markupplåtelse. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt då kommunen inte har full rådighet över markupplåtelse. Ansökan om 
markupplåtelse sker via polisen och kommunen är en del i att upplåta marken när polisen gett tillstånd 
för det. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Företagsklimat 
enl. ÖJ (Insikt) 
- 

 62 68 86 80   
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Markupplåtelse 
- Totalt, NKI 

Kommentar: 

Tidigare års lägre resultat tyder på att det var tillfälligt och förenat med ombyggnationerna av parkeringar i 
centrum. De tillfälliga parkeringsplatserna på torget tog upp merparten av torgytan vilket innebar att 
torghandel, sammankomster mm fick flyttas till annan plats. Ersättningsplatserna gynnade handel och butiker 
men fick till följd en minskad tillgänglighet och en minskad nöjdhet hos de som ansökt om markupplåtelse. 
Ansökan om markupplåtelse görs till Polisen, vilket innebär begränsad rådighet för kommunen. 

Mål 4. Ett gott miljöarbete 

Karlskoga utvecklas utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva i en god miljö. 
Prioriterat är att klimatsäkra upphandling, bostäder och energi. Den framtida vattenkvaliteten ska 
säkerställas. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser samhällsbyggnadsnämndens sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 4. Målet 
bedöms delvis uppfyllt. Önskemålen om komfort i kommunens lokaler ökar, både vad gäller 
temperatur och ventilation. Ytterligare gatubelysning installerades för ökad trygg- och säkerhet i 
Karlskoga. Arbetet med att hålla nere energianvändningen fortgår genom ett systematiskt energiarbete 
kombinerat med investeringar. Skötselplan för skog ska uppdateras och arbetet pågår fortlöpande. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Procentuell 
minskning av 
inköpt energi i 
lokaler ägda av 
Karlskoga kommun, 
per kvadratmeter, 
normalårskorrigerat, 
basår 2009 (%) 

 19% 21%  22%   

Kommentar: 

Faktorer som hade störst betydelse för den minskade energiförbrukningen per kvadratmeter var framför allt 
nya energieffektiva lokaler vid nybyggnation samt utbyggnad av solceller. Analys visade att driftoptimering 
blir allt svårare för varje minskad procent inköpt energi. Bland annat för att optimeringen bara kan göras till 
en viss gräns utan att bryta mot uppsatta lagkrav. Önskemålen om komfort i kommunens lokaler ökar, både 
vad gäller temperatur och ventilation samt att ny gatubelysning installeras för ökad trygg- och säkerheten i 
Karlskoga. Arbetet med att hålla nere energianvändningen fortgår genom ett systematiskt energiarbete 
kombinerat med investeringar. 

Nämndmål 4.1 Karlskoga kommun har en hållbar energianvändning i kommunens lokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för en hållbar energianvändning i kommunens 
lokaler genom att välja energisnåla alternativ vid nyproduktion och inköp av produkter till 
kommunens lokaler samt energieffektivisera befintligt fastighetsbestånd. 
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Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt då arbetet med att hålla nere energianvändningen fortgår genom ett 
systematiskt energiarbete kombinerat med investeringar. Ambitionen att hålla nere 
energianvändningen ska på ett effektivt sätt kombineras med ökade krav på temperatur och ventilation 
i lokaler samt belysning utomhus. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Minskning av 
inköpt energi i 
lokaler ägda av 
Karlskoga kommun, 
per kvadratmeter, 
normalårskorrigerat, 
basår 2009 (%) 

 19%   22%   

Kommentar: 

Avläsningar för fjärrvärme granskades. Uppgifter för klimatkorrigering kom in sent vilket påverkar resultatet. 
Andelen inköpt energi förväntas minska genom mer effektiva produkter samt utökad produktion av solenergi. 

Effekt i Karlskoga 
kommuns 
anläggningar för 
solelproduktion, 
antal kilowatt 

 90 146  300   

Kommentar: 

Andelen anläggningar för solelproduktion ökade i samband med installationen för Kilsta IP. Fortsatta projekt 
med fler solcellsanläggningar är planerade. 

Nämndmål 4.2 Karlskoga kommun har ett långsiktigt hållbart skogsbruk. 

Karlskoga kommuns skog har en hög variation vad gäller trädslag, ålder och skoglig dynamik för att 
bibehålla samspelet mellan arter i naturen och därmed säkerställa ett långsiktigt hållbart skogsbruk. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt då arealen som brukades med hyggesfria metoder ökade. Arbete med 
uppdatering av skötselplaner för skog sker fortlöpande men behöver projektledarstöd för att 
effektiviseras. 
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Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Skog som ligger 
stadsnära eller i 
anslutning till 
motions- och 
friluftsområden 
och som brukas 
med hyggesfria 
metoder, antal 
hektar 

 0.0 3.3  175.0   

Kommentar: 

Metoderna användes i syfte att skapa en flerskiktad skog med träd i olika dimensioner, åldrar och höjder, där 
”skogskänslan” behölls. Arealen som brukades med hyggesfria metoder ökade. Arbetet med skötselplaner 
behöver vara fortlöpande och allt eftersom de färdigställts är bedömningen att antalet hektar skog som brukas 
med hyggesfria metoder kommer att öka. 

Lövträd i den 
generella 
produktionsskogen 
i ålderspannet 1-
20 år, andel (%) 

  20.8%  20.0%   

Koommentar: 

Analys visade att en större inventering behövs i syfte att få en säkerställd helhetsbild och hur resultatet 
beräknas för kunna återrapporteras. 

Mål 5. Ett gott åldrande 

I Karlskoga har de äldre ett aktivt och innehållsrikt liv utifrån sina egna önskemål. Den oönskade 
ensamheten ska minska och tryggheten ska öka. Valfrihet när det gäller boende och tjänster. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser samhällsbyggnadsnämndens sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 5. 
Tillgång till grönska och utevistelse i anslutning till särskilda boenden bidrar till god livskvalitet för 
äldre. Vid ny-om- och tillbyggnationer tillfrågas verksamhetsansvariga, som är delaktiga i 
utformningen utifrån verksamhetens behov. Dock tillfrågas inte de äldre systematiskt, vilket är ett 
utvecklingsområde. 

Nämndmål 5.1 Samhällsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för attraktiv utevistelse för 
personer på särskilda boenden för äldre. 

Samhällsbyggnadsnämnden möjliggör för attraktiv och tillgänglig utevistelse utifrån de äldres egna 
önskemål. Tillgång till utevistelse skapar förutsättningar för spontana möten och ett mer innehållsrikt 
liv. 
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Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Utevistelse och grönområden har positiv påverkan på hälsan. Tillgång 
till grönska och utevistelse i anslutning till särskilda boenden bidrar till upplevd god livskvalitet för 
äldre. Vid ny-om- och tillbyggnationer tillfrågas verksamhetsansvariga, som är delaktiga i 
utformningen utifrån verksamhetens behov. Dock inte de äldre, vilket är ett utvecklingsområde som 
behöver systematiseras. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Ny-, om- eller 
tillbyggnationer av 
utomhusmiljöer på 
särskilda boenden för 
äldre där 
verksamhetsansvariga 
på 
socialförvaltningen 
varit delaktig i 
utformningen och där 
deras åsikter beaktats, 
andel (%) 

  100%  100%   

Kommentar: 

Riktlinjerna säger att de boende ska kunna gå ut till trädgården direkt från sin enhet och att sängliggande 
personer ska kunna ta sig ut i trädgården. Det ser olika ut i projekten hur verksamheten och boende kunnat 
involveras och pandemin satte stopp för fysiska möten. Analys visade att arbetet behöver initieras ytterligare 
för att verksamheterna och boende ska kunna vara mer involverade i framför allt förstudierna. 

Ekonomi 

Driftredovisning 

 Utfall 
Jan - 
Aug 2021 

Budget 
Jan - Aug 
2021 

Återstår 
Jan - Aug 
2021 

Budget 
2021 

Prognos 
8 2021 

Avvikelse 

Samhällsbyggnadsnämnd 19 895 19 696 -199 22 177 22 677 -500 

Samhällsutveckling och 
geodata 

3 816 3 569 -248 5 355 5 355 0 

Fastighet -628 73 702 132 1 132 -1 000 

Gata och park 22 497 19 865 -2 633 29 809 32 909 -3 100 

Vinterväghållning 4 702 3 622 -1 080 5 435 5 435 0 

Summa 
samhällsbyggnadsnämnd 

50 282 46 825 -3 458 62 908 67 508 -4 600 
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Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på 3,5 mkr vid augusti månads utgång. 
Helårsprognosen sätts totalt till - 4 600 tkr. 

Samhällsbyggnadsnämndens ledning och stab har ett negativt resultat om ca 200 tkr. Intäkter från 
bland annat avfallshantering förbättrar resultat något då dessa inte är periodiserade. 
Personalkostnaderna ligger under budget vilket beror på vakanta tjänster. Prognosen beräknas till 
minus 500 tkr men är svårbedömd på grund av de budgetförändringar som gjordes inför den första 
omorganisationen 2021. 

Samhällsutveckling och Geodata har ett negativt resultat om 250 tkr. Underskottet beror på höga 
övriga kostnader som kommer att vidarefaktureras inom år 2021. De övriga kostnaderna täcks av 
intäkterna som ligger över budget. Personalkostnader ligger i enlighet med budget. Prognosen sätts 
utifrån nuvarande läge till plus/minus 0. 

Fastighet har ett positivt resultat om 702 tkr. Skötsel, tillsyn och felavhjälpande underhåll ligger över 
budget då vissa tjänster köpts in. Elkostnaden ligger enligt budget då vintern och våren var något kalla. 
Värmekostnaden ligger något under periodens budget. På grund av årets något kallare väder 
prognostiseras Fastighet göra ett underskott om minus 100 tkr. 

Gata och Park påvisar ett negativt resultat om 2 600 tkr. Intäkter för parkering och grävtillstånd uppnår 
inte budget liksom arbete i investeringsprojekt. Enligt budget finns inte någon täckning för beredskap, 
övertid och säsongsarbetare. De övriga kostnaderna beräknas att överskridas på årsbasis och det i 
kombination med att intäkterna inte beräknas uppnå budget sätts prognosen till minus 3 100 tkr. 

Vinterväghållningen redovisar ett positivt resultat i jämförelse med budget. Förutsatt att årets sista 
månader blir varma och liten mängd snö eller halka, prognostiseras vinterväghållningen att klara 
budget. 

Ekonomiska åtgärder 

Tidigare år fanns brister i uppföljning av hur stor del av löneutfallet som fördes till 
investeringsprojekt. En del av nämndens sparåtgärd inför 2021 var att lägga personalkostnader i drift, 
som en kostnad i investeringsprojekt. Inför 2021 genomfördes därför en förändring gällande 
redovisning av tid som en hjälp till bättre uppföljning, vilken dock inte är fullt genomförd. Tanken var 
att kostnaden för tid i projekt ska vara lättare att följa upp. Analyserna blev bättre under 2021 i de 
projekt där tid registreras. Till år 2022 ska vidareutveckling av internbudgetstrukturen ske där 
driftkostnader i ram tydliggörs och hur stor intäkt som krävs från projekt för att få en budget i balans. 

Chefernas ansvar för kostnads- och intäktsbudget ska tydliggöras inför framtiden. Nuvarande 
ekonomiska uppföljningsmöten gällande drift och investeringar visade att en bättre och tydligare 
kontroll krävs. Uppföljningsmötena uppmärksammade bland annat höga kostnader för licenser. 
Internbudget för år 2022 måste omfördelas och göras uppföljningsbar. 

Inför 2021 gjordes en organisationsförändring på dåvarande förvaltning. Detta innebar en stor 
förändring av ansvarsfördelningen i ekonomisystemet. Först i augusti månad kunde de flesta gamla 
ansvar stängas. Konsekvensen blir att under 2021 kommer någon intäkt och kostnad hamna under fel 
ansvar. Inför år 2022 kommer internbudgetstrukturen ses över som helhet där chefsansvaret för 
ekonomin ska bli tydligt, vilket förbättrar den ekonomiska uppföljningen. 

Attesträtt sågs delvis över och kommer läggas med tydligt chefsansvar och beloppsgränser. Detta är 
också är en del i arbetet inför införandet av e-handelssystemet. 
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Väderförhållandena påverkar nämndens kostnader vilket är svårt att prognostisera. Ett system för 
periodisering av kostnader för snöröjning, el, vatten kommer tas fram för att lägga i budget 2022. 

Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 
2021 

Prognos 2021 Prognos 2020-2022 

 0 -4 600 -4 600 

Ingående balans år 2021 uppgår till 0 kr i enlighet med beslut av kommunfullmäktige i samband med 
år 2019. Prognos för år 2021 är ett minusresultat om -4 600 tkr. Samhällsbyggnadsnämndens samtliga 
delar beräknas göra ett negativt resultat vid december månads utgång. Nämnd, stab och ledning 
prognostiseras göra ett underskott om -500 tkr vilket beror på att man gick in i år 2021 med en budget 
i obalans. Kostnaderna för både el och värme är periodiserad. Kostnaderna kommer inte väga upp 
andra aktiviteter för  kostnadseffektivisering, varför prognosen sätts till - 1 000 tkr. Gata och Park har 
ett negativt resultat. Budgeterad intäkt för grävtillstånd samt arbete i projekt förväntas inte uppnå 
budget för året. Fortsatt påverkas trafikenhetens ekonomi negativt, av uteblivna och budgeterade 
intäkter för parkering. 

Samhällsbyggnadsnämnden hade en intern omorganisation som trädde i kraft 2021. Tillsammans med 
en ogenomförd effektivisering av kostnaderna inför år 2021 och en budget i obalans från årets början, 
ger viktiga delar av förklaringen till minusprognosen. 

Vinterväghållning 

Redovisning (tkr) Ingående 
balans 
2021 

Prognos 
2021 

Prognos 2017-2022 

Resultat i förhållande till budget, sexårsbudget -2 598 0 -3 098 

Vinterväghållningen har sexårsbudget. Ingående balans 2021 är -2 598 tkr och innefattar åren 2017-
2022. I ekonomisk rapport januari - april konstaterades att det varit en normal vinter. Prognosen för 
2021 justerades från 1 000 tkr till 500 tkr. Sedan april ökade kostnaderna på grund av sena fakturor 
från entreprenörer och prognosen sänks ytterligare till 0 för år 2021. Prognosen förutsätter att de sista 
fyra månaderna blir relativt milda. Ändringen av prognosen för året medför att prognosen för år 2017-
2022 ändras från - 2 598 tkr till -3 098 tkr. En tillförlitlig prognos kan inte lämnas då vädret inte går att 
förutspå. 

Personalkostnader 

(tkr) Utfall 
Jan - Aug 
2021 

Budget Jan 
- Aug 2021 

Återstår 
Jan - Aug 
2021 

Budget 
2021 

% av 
Årsbudget 

Samhällsbyggnadsnämnd 4 452 5 928 1 476 8 892 50% 

Samhällsutveckling och geodata 6 924 6 847 -77 10 271 67% 

Fastighet 8 172 8 678 506 13 017 63% 

Gata och park 13 665 13 740 75 20610 66% 
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Vinterväghållning 1 693 1 067 -626 1600 106% 

Summa 
samhällsbyggnadsnämnd 

34 906 36 260 1 354 54 390 64% 

Personalkostnaderna ligger 1 354 tkr under budget vilket beror på vakanser som inte är tillsatta. 
Fastighet hade en vakans som speglas i att utfallet ligger under budget. För gata och parks 
personalkostnader finns inte någon täckning för beredskap, övertid och säsongsarbetare. Ökade 
kostnader täcktes delvis upp av projektmedel. Vinterväghållningen ligger redan över budget då det inte 
budgeterats för någon beredskap år 2021. 

Investeringskostnader 

Årets investeringsram uppgår till 318 mkr varav136 mkr är budgetmedel överförda från tidigare år. 
Årets ram justerades från 294 mkr till 318 mkr. Totalt upparbetade kostnader per den 31 augusti 
uppgick till 109 mkr. 

Förändringar av prognosen gjordes där byte av konstgräsplan gått från full förbrukning till 250 tkr. 
Investeringspott för inköp av bilar minskade då det är långa leveranstider och diskussioner kring 
drivmedel. Prognosen för Rävåsens nya klubbhus gick upp till nästan full förbrukning. Arbetet med de 
konstgjorda vikarna går starkt fram och därav ökade även denna prognos. Nobelhallen och 
Nobelstadion gick till minskad förbrukning. 

Investeringar tkr Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Varav överförs 
till nästa år 

Beställda projekt 2021      

Belysning grusplan Strå 0 350 350 350 0 

Byte konstgräsyta KEMAB arena 2742 250 5250 5247 5000 

Diskinlämning skolor 0 75 150 150 75 

Fr produktionskök till 
mottagningskök 

0 25 50 50 25 

Förrådsutrymmen 0 25 50 50 25 

Nya kombiugnar 0 0 250 250 250 

Soprum enl avfallsplan 0 75 150 150 75 

Städutrymmen & omklädningsrum 0 50 100 100 50 

Varumottagning och lastkaj 0 100 200 200 100 

Verkstadsport 656 500 500 499 0 

Beställda projekt 2021 Summa 4 1 450 7 050 7 047 5 600 

      

Årets ram      



 

2021-09-17 09:21  20 

Asfalt 2 800 6 000 6 000 3 200 0 

Förvaltningsgemensamma 60 500 500 440 0 

Inköp bilar 2021 0 2 250 7 220 7 220 4 970 

Reinvestering gator/maskiner 1 901 8 117 9 913 8 010 1 795 

Reinvestering lokaler 7 782 22 856 23 000 15 218 144 

Årets ram Summa 12 543 39 723 46 633 34 090 6 909 

      

Beställda projekt 2018      

Moderna lärmiljöer 8 376 9 919 9 919 1 543 0 

Beställda projekt 2018 Summa 8 375 9 919 9 919 1 543 0 

      

Beställda projekt 2019      

Asfaltsinventering 42 477 477 435 0 

Attraktivt E18 286 2 500 2 541 2 254 41 

Björkbornsbron 1 189 11 000 20 514 19 326 9 514 

Kvinnohus 10 408 20 000 23 480 13 072 3 480 

Ny förskola - öster 26 152 30 650 30 654 4 502 4 

Nytt klubbhus Rävåsens IK 9 420 9 900 10 021 601 121 

Strandpromenaden/Boforsudden 64 1 396 1 394 1 330 -2 

Åtgärder i ÖP 575 1 090 1 090 516 0 

Beställda projekt 2019 Summa 48 136 77 014 90 171 42 036 13 158 

      

Beställda projekt 2020      

Badhus - projektering 19 200 498 479 298 

Del av Värmlandsvägen 254 387 387 133 0 

Fiberutbyggnad Östra Möckeln 0 0 2 800 2 800 2 800 

GC-vägar enligt cykelplan 0 1 500 1 500 1 500 0 

Konstgjorda vikar Aggerud 8 284 26 547 26 547 18 263 0 

Mötesplats Björkborn 841 887 888 47 1 
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Naturprojekt -150 -1 163 11 161 1 174 

Nobelhallen Projektering 2 010 5 000 25 048 23 038 20 048 

Nobelstadion Projektering 442 4 500 10 306 9 864 5 806 

Ny Träningsskola Öster 151 2 500 14 528 14 377 12 028 

Nya kombiugnar förskolor och 
vårdboenden 

0 0 92 92 92 

Omklädningsrum 0 75 150 150 75 

Reservvattenutredning 0 2 2 000 2 000 1 998 

Serveringsrum Möckelngymnasiet 0 75 150 150 75 

Soprum enl avfallsplan 0 75 150 150 75 

Stationärt reservkraftverk 1 310 1 455 1 454 145 -1 

Varumottagning och lastkaj 0 175 350 350 175 

Beställda projekt 2020 Summa 13 159 42 215 86 859 73 699 44 644 

      

Projekt från tidigare år      

Förstudie stranden 274 274 265 -9 -9 

Reinvestering gator/maskiner 11 30 710 -325 -337 -31 036 

Reinvestering lokaler 2 476 2 592 2 674 199 82 

Projekt från tidigare år Summa 2 760 33 576 2 614 -147 -30 962 

      

Årets ram 2020      

Asfalt 208 250 250 42 0 

Inköp bilar 2020 0 3 451 3 451 3 451 0 

Konstnärlig utsmyckning 423 800 1 680 1 257 880 

Reinvestering broar 4 536 4 640 4 640 104 0 

Reinvestering gator/maskiner 94 2 476 270 176 -2 206 

Reinvestering lokaler 2 445 5 716 5 957 3 512 241 

Årets ram 2020 Summa 7 706 17 332 16 247 8 541 -1 085 
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Mark och exploatering - 
Överlämnade fr KS till SBN 

     

Mark och exploatering 13 330 19 472 37 873 24 543 18 401 

Mark och exploatering Summa 13 330 19 472 37 873 24 543 18 401 

      

Delsumma 1 (inom budget) 106 013 240 701 297 366 191 353 56 665 

      

Kommunstyrelsens projekt      

      

VA-utbyggnad      

VA-utbyggnad 0 0 0 0 0 

VA-utbyggnad Summa 0 0 0 0 0 

      

KS Mark och exploatering      

KS Mark och exploatering 2 694 14 401 20 800 18 066 3 699 

KS Mark och exploatering 
Summa 

2 694 14 401 20 800 18 066 6 399 

      

Delsumma 2 108 707 255 102 318 166 209 419 63 064 

      

Summar investeringsutgifter 108 707 255 102 318 166 209 419 63 064 

Internkontroll 
• Kontroll av förebyggande arbete för god psykosocial arbetsmiljö för förvaltningens 

medarbetare. 

• Kontroll av förebyggande arbete för god fysisk arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare 
som arbetar aktivitetsbaserat. 

Resultat 

Internkontrollarbetet genomförs under året. Under våren arbetade samtliga enheter med kontroll och 
analys av resultaten i medarbetarundersökningen. Risker identifierades och plan för förbättringar togs 
fram. Upprättade åtgärdsplaner ska vara klara senast september. Rapport för internkontrollplanen 
redovisas vid nämndens sammanträde i november. 
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Personal 

Sjukfrånvaro 

 

Sjukfrånvaron ligger till och med augusti månad på en något högre nivå än motsvarande period 
föregående år. Den ackumulerade sjukfrånvaron för augusti ligger på totalt 3,73 %. Siffrorna är dock 
endast preliminära då det tar ett tag innan lönekörningen är klar. För perioden januari-augusti hade 
enheten för park och verkstad den högsta sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är på väg ner igen efter en liten 
ökning som skedde i april till följd av den rådande covid-19 pandemin, flera av de som stannat hemma 
hade inte gjort det under normala omständigheter. 

Medarbetarundersökningen 
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HME står för Hållbart medarbetarengagemang och består av nio påståenden, framtagna av SKR, i 
syfte att mäta arbetsplatsens medarbetarengagemang och skapa ett analysunderlag att arbeta vidare 
med. Påståendena är indelade i de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning. Alla tre områden 
ligger lägre än kommunens resultat som helhet varav styrning är lägst värderat av medarbetarna. 

Samtliga arbetsgrupper arbetar med resultaten och håller på att ta fram handlingsplaner för deras egen 
arbetsgrupps utvecklingsområden. 

Verksamhetsberättelser 

Förvaltningsövergripande 

Verksamhet 

Sedan den 1 april har följande uppdrag identifierats för utveckling och systematisering: 

• Att utföra verksamhet är förvaltningens styrka – arbetet görs och utförs bra men behöver 
struktur och styrning. 

• Styrning, ledning och ledarskap sågs över inom förvaltningen. En tydlig ledningsstruktur och 
ledning håller på att skapas. 

• Samhällsbyggnadsnämnden reglementen granskades inför kommande beslut om reviderade 
reglementen av kommunfullmäktige. 

• Identifierat behov av kunskapsförstärkning kring kommunal styrning, kommunallag, 
förvaltningslag etcetera. 

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

• Behov av tydliga ansvars- och chefsstrukturer sågs över för att renodla ansvar och 
befogenheter. 

• Gränsdragningar påbörjades mellan Samhällsbyggnadsnämndens ansvar, kopplat till 
kommunstyrelsen, Karlskoga Hem och Karlskoga Energi och Miljö då otydligheten orsakar 
energiläckage och minskad kostnadseffektivitet. 

• Den 1 maj 2021 bildades en ny enhet som ska arbeta med ekologisk hållbarhet. I samband 
med det fick samhällsbyggnadsnämnden ansvaret för det miljöstrategiska arbetet av 
Kommunfullmäktige. 

• Process där chefer gör sina inrapporteringar i Hypergene startade. 

• En tydlig struktur för mål och indikatorer som genomsyrar chefernas uppdrag behöver byggas 
upp. 

• Internkontroll behöver systematiseras och genomsyra Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. 

• Ciceron används sporadiskt och utbildning behövs då detta är kommunens 
ärendehanteringssystem. 

• Delegationsordningen behöver justeras och arbete påbörjades med detta. 

• Informationshanteringsplanen måste genomlysas och anpassa till nämndens uppdrag. 
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• Ny struktur för behörigheter i olika system och på G skapades och kommer att genomföras 
under året. 

• Det finns en stor mängd IT-system som behöver rensas upp, då några inte används. En första 
rensning skedde men en del kvarstår. 

• Årsplaner för verksamhetens utförande saknas generellt och påbörjades till stor del. 

• System saknas för beställning av arbeten som ligger utanför grunduppdraget – dvs den 
driftsbudget som finns vilket påbörjades. 

• Det finns förväntan på förvaltningen att göra saker som inte ingår och där ingen driftkostnad 
finns. 

• Otydligt om driftsorganisationen är anpassad efter uppdraget då det inte finns tydligt vad man 
ska göra och när i många fall. Saker görs ordentligt men saknar styrning. 

• Ansvar för viss personal och fordon för skötsel/drift flyttades över från kultur- och 
föreningsförvaltningen till den nya förvaltningen. Kultur- och föreningsförvaltningen är vägen 
in för beställningar från föreningarna i kommunen. Den personal som flyttades blev 
”Idrottshallsvaktmästare”, som är placerade på Nobelhallen. 

• Beslut att Kultur- och förenings planering av sommarens uppdrag ligger fast mellan 1/ - 1/9 
och inga ändringar görs. 

• Fastigheten Kupolen köptes på uppdrag av KSL med ändamålet Ungdomens Hus, efter beslut 
om finansiering av hyra från KS. 

Personal 

Sedan den 1 april har följande uppdrag identifierats för utveckling och systematisering: 

• Det behöver skapas en gemensam dialog om chef- och ledarkunskap. 

• En tydlig personalplan behöver tas fram med vem som jobbar var och varför och kopplats till 
organisationsträdet i lönesystemet. 

• Anställningar behöver ses över och tydlighet om återbesättningar och rekrytering behöver 
skapas. En utbildningsinsats i arbetsrätt genomfördes med alla chefer. 

• Utbildning i hur man hanterar sjukfrånvaro eller rehab genomfördes med alla chefer. 

• Arbetsmiljöarbetet behöver tydliggöras – skyddsronder genomföras systematiskt och 
återrapporteras. 

• Arbetstidsavtal granskades och detta pågår då det är något kvar som behöver justeras. 

Personalhändelser 

• I samband med den nybildade enheten för ekologisk hållbarhet flyttades controller och 
förvaltningsadministratör till Samhälle och Serviceförvaltningens stab. 

• Verksamhetsutvecklare i stab bytte arbetsplats till kommunstyrelsens ledningskontor. 

• Personal inom exploatering som låg kvar hos nämnden flyttades rätt, till kommunstyrelsens 
ledningskontor. 
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• I enlighet med nytt avtal med företagshälsovård genomfördes enkätundersökning av 
inomhusklimat för att komma tillrätta med problem i inomhusmiljö. 

• Under vecka 6 - 22 skickades veckovisa nyhetsbrev till cheferna för vidare information till 
medarbetare. 

Ekonomi 

Sedan den 1 april har följande uppdrag identifierats för utveckling och systematisering: 

• Internbudgetstrukturen håller på att ses över för att upprättas i en enhetlig struktur kopplat till 
personalträdet. 

• Attestbehörigheter verkar inte ligga enligt ansvarig chef vilket håller på att ses över. 

• Rambudgeten är redan innan sammanslagning, i obalans, med ofinansierade tjänster 
motsvarande 1,7 mnkr från årets början. 

• Investeringsbudget för periodiskt underhåll av fastigheter och vägar är en blandning av ram 
och investeringar vilket ska ses över efter sommaren då extra resurs från ekonomiavdelningen 
ska hjälpa till. 

• Interna köp/sälj loopar inom förvaltningen förekommer där orsak och verkan behöver redas ut 
och analyseras vidare. 

• Stort behov av att skapa tydliga underlag till varför man äskar medel i investeringsbudget – 
exempelvis vad består 19 mnkr re-investering Gata/park/maskiner, av? 

• Investeringsbudget för projekt behöver struktureras och systematiseras samt tydliggöra hur 
uppföljningen ska göras och av vem. 

• Försäljning av skog och annat som säljs inom och mellan och till andra måste utredas om när, 
var, hur och varför. 

• Det finns väldigt många avtal kopplade till förvaltningen där andra nämnder är ansvariga. 
Behöver fördelas upp så det blir rätt. 

• Kupolen restaurerades och byggdes om för att verksamhetsanpassas till ett Ungdomens Hus 
med SBNs egna medel för reinvesteringar. 

Enhet för ekologisk hållbarhet 

Verksamhet 

• Enheten för ekologisk hållbarhet påbörjade arbetet med att hitta former för arbetet, 
målsättningar och röda tråden genom alla uppdrag. Miljöprogrammet och KF-målet Ett gott 
miljöarbete är ledstjärnor. 

• Revidering av avfallsanvisningar är genomförd och beslutad (ex placeringar, transportvägar, 
sortering mm). 

• Arbete med avfallstaxan inför 2022 pågår (görs normalt varje år). 

• Förvaltningen har sedan januari 2021 uppdrag, att samordna ”Avfallssamverkan Östra 
Värmland”.  
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Samverkan Östra Värmland består av kommunerna Karlskoga, Degerfors, Filipstad, 
Kristinehamn och Storfors. Syftet med samverkan är att skapa en plattform för 
avfallsverksamheterna att samarbeta för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, 
kundservice och miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten. 

• Strukturerat upp arbetet med kommunens odlingslotter för att möjliggöra att fler kan odla 
själva. En plan för genomförande av åtgärder vid Häsängens odlingslottsområde togs fram och 
genomförande pågår med gott resultat. Arbetet anpassades efter de enskilda 
odlingslottsinnehavarnas behov och förutsättningar. 

• Uppföljning av kommunens drivmedelsanvändning genomfördes. Verktyg togs fram för att 
kunna följa användning på fordons- och avdelningsnivå, samt på en kommunövergripande 
nivå. Arbetet kommer på sikt att leda till kraftigt sänkta utsläpp av CO2 från kommunens 
fordonsflotta samt ekonomisk besparing. 

• Arbetet med att prioritetsbedöma de cykelvägar som saknas enligt den nyligen antagna 
cykelplanen påbörjades. En cykelutvecklingsgrupp bildades för ökat samarbete kring 
cykelvägar. Via detta kan samarbetet och informationsutbytet öka. 

• Reprocentralen fortsätter trycka kopior till kommunens verksamheter, från januari tom maj 
trycktes 841 197 svart/vita kopior. Tryckarbetet intensifieras alltid innan semesterperioden då 
många lärare förbereder inför skolstart i höst. 

• Samverkansprojekt Värmlandsvägen, sammanställning av inkomna synpunkter och 
konceptutveckling pågick under första delen av året. Konceptet kommuniceras med 
intressenter under sommaren och under hösten tas konceptet upp för beslut. 

Personal 

• Enheten för ekologisk hållbarhet, består av en enhetschef och 6 medarbetare (tre 
miljösamordnare, en fordonssamordnare, en samordnare för Gullspångsälvens vattenråd och 
vattenvårdsförbund, en personal på reprocentralen). 

• Efter årets HME-undersökning togs en handlingsplan fram för enhetens fortsatta utveckling 
för ett hållbart medarbetarindex. 

• Avdelningen genomförde riskvärdering enligt handlingsplanen för hot och våld (görs årligen). 

• En medarbetare sade upp sig under perioden (samordnaren för Gullspångsälvens vattenråd och 
vattenvårdsförbund). Denna tjänst kommer att återbesättas och rekrytering skedde under våren 
för tillsättning av tjänsten efter sommaren. 

Ekonomi 

• Driftavstämning skedde regelbundet varje månad under året. 

• Internbudget sågs över och med anledning av den nystartade enheten krävs ytterligare 
förändring för att stämma med enhetens verksamhet. 

• Fördelningen av kostnader sker inte procentuellt varje månad, utan fördelas utifrån 
verksamheternas behov under året. Intäkter inkommer inte heller jämnt fördelade över året. 
Detta medför att prognosen är svårare att följa på delåret. 
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• Förvaltningen beviljades 1,6 mkr från Trafikverkets Stadsmiljöavtal för att bygga nya 
cykelvägar i huvudcykelvägnätet i tätorten. Arbete pågår med planering för åtgärderna. 

• Förvaltningen beviljades 350 tkr från Länsstyrelsens LOVA-bidrag för att arbeta med 
stabiliseringsåtgärder i hästrastgårdar för att minska näringsläckage till närliggande sjöar och 
vattendrag. Arbete pågår med planering för åtgärderna. 

Samhällsutveckling & geodata 

Verksamhet 

Samhällsutveckling 

• Flera personer på avdelningen deltar i arbetsgrupper och i styrgrupp inför framtagandet av ny 
översiktsplan. Översyn pågår att använda Boverkets datamodell ÖP 2.1 för att utveckla en 
digital plattform inför nästa Översiktsplan. 

• Under perioden togs nytt beslut om att flytta fram ÖP-processen till 2024 vilket skapar 
möjlighet till framförhållning och medborgardialoger. 

• Inom fysisk planering och projektledning av de etablerings- och exploateringsprojekt som ska 
verkställas av samhällsbyggnadsnämnden, är det fortsatt högt tryck. Under perioden togs 
handlingar fram inom 28 detaljplaner. Sedan början av 2021 kom två nya planbesked in till 
avdelningen, fyra positiva planbesked, fem planuppdrag, sex detaljplaner antogs i nämnd och 
lika många detaljplaner vann laga kraft. 

• Den 20 april skedde presentation till Europapanelen gällande arkitekttävlingen Europan 16 där 
Karlskoga medverkar och där stadsarkitekt lagt ner mycket arbete i att framställa underlag. 
Tävlingen är igång och elva arkitekter visade intresse för att ta fram förslag för Karlskogas 
bidrag. 

• Ett tjugotal olika etablerings- och exploateringsprojekt för bostäder, industri, handel och 
annan samhällsutveckling arbetade samhällsutveckling och geodata aktivt med, från enstaka 
industritomter till helt nya bostadsområden. 

• Karlskoga är pilotkommun i arbetet med att leverera digitala detaljplaner som samstämmer 
med de nationella krav som träder i kraft 1 januari 2022. 

• Avdelningen arbetar aktivt med att söka statliga och ideella bidrag för att växla upp de 
resurser (faktiska medel och/eller egen personals tid) som kan medfinansieras och därmed få 
möjlighet att utveckla kommunen. Nu pågår åtta bidragsprojekt runt naturvård-, vattenvård-, 
kulturmiljövård och friluftsliv som kommunen beviljats statliga bidrag för. 

• En tydlig trend i pandemins spår är allmänhetens behov av områden för friluftsliv, 
naturupplevelser och rekreation. En bra skötselnivå i de tätortsnära naturreservaten och andra 
grönområden, är fokus. Önskemål om ytterligare utveckling av utegym, hälsotrappor och 
liknande finns. 

• Något som det är stort tryck på nationellt likväl som regionalt är den ökade spridningen av 
invasiva arter (införda växt- och djurarter). I Karlskoga finns ett flertal invasiva arter som 
sprider sig och skapar olägenhet för biologisk mångfald liksom för fastighetsägare. Ett flertal 
av dem är giftiga vid beröring och några finns det ett nationellt krav på att de ska 
utrotas/minimeras.  
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Kommunbiologen startade ett samarbete med parken, miljösamordningen och kommunikatör. 
Bidragsmedel är sökt och beviljat från Länsstyrelsen (Lst) för inventeringar. Lst kommer även gå 
in med egna resurser och göra konkreta åtgärder i några områden och för vissa arter. I andra 
områden går kommunen själv in och gör åtgärder ex. med stöd av ferieungdomar. 

• Det pågår ett aktivt arbete med utveckling av naturområdet i anslutning mot Aggerudsspåren 
vid västra Möckelnstranden. Avverkning och röjning skedde under vinter/vår och det pågår 
uppsättning av betesstängsel och att ordna med vatten och el i området för att släppa på bete i 
sommar. En upprustning av rastplats nere vid Möckeln skedde. Positiv respons kom in från 
kommuninvånarna på upprustningen av området. 

• Stort fokus finns på pollinerande insekter och att återskapa ängsmark och andra åtgärder som 
finns för att gynna dessa. Ett flertal projekt med detta tema pågår och det finns även en 
efterfrågan från kommuninvånare att få mer kunskap. Kommunbiologen bjöds under senare 
delen av våren in av pedagoger från Ur- och skurverksamhet som önskade få mer kunskap 
inom ämnesområdet för att arbeta med temat ihop med barnen/eleverna. 

Geodata 

• Karlskoga kommun har förnyat ABT-avtal (adresser, byggnader och övrig topologi) och valt 
att utöka verksamhetsområde för ajourhållning för byggnader. 

• Från och med januari 2021 kommer nya EU-regler för drönarverksamheten. Ett avtal 
tecknades mot Transportstyrelsen för att registrera operatör för drönare så kommunen kan 
fortsätta sitt arbete att använda drönaren som arbetsverktyg. Mätningsingenjörerna utbildats 
och har drönarkort som krävs och är certifierade fjärrpiloter. 

• Kommunens första helt digitala detaljplan togs fram, vilket kräver samarbete mellan GIS, 
fysisk planering, mät och KLM. Ett producentavtal tecknades med Lantmäteriet för att komma 
i gång med testleveranser av digitala detaljplaner till den nationella geodataplattformen. 
Karlskoga kommun är först ut i Örebro län att ingå i denna plattform och är en av de åtta 
första kommunerna i landet som anslöt sig. 

• GIS-ingenjörerna tog fram flera olika kartunderlag i appen MyCartaGo som möjliggör 
inventering och inrapportering av uppgifter direkt in i en mobil eller iPad. Denna programvara 
kommer att användas av ett flertal av de ferieprojekt som pågår inom förvaltningen i sommar. 

• Under perioden tog GIS fram en ”trygghetskarta” på webben att använda i kommunens 
centrala trygghetsarbete. 

• Utbildningsinsats från IT-avdelningen om iData, elektronisk signering och megatrender inom 
digitalisering skedde för hela avdelningen under våren och ett flertal delprojekt kopplat till 
detta är uppstartat. 

• I samarbete med bygglov togs en webbkopplad tomtkarta fram, där kommuninvånarna själva 
från Karlskoga.se kan skriva ut en egen tomtkarta där de kan rita in om- och tillbyggnader 
inför bygglovsansökan. Detta underlättar både för kunder och kommunens verksamhet. Det 
som återstår i detta är att publicera kartan på kommunens hemsida. 

• Från och med 2021 har Karlskoga, som 18:e kommun i landet rätt att kalla sig för en 
Blåljusgodkänd kommun. Detta i och med ett medvetet val att kvalitetssäkra de rutiner av 
geografiska data som levereras till Trafikverket så att samhällets blåljusaktörer (ambulans, 
polis och räddningstjänst) kan vara trygga i att kartuppgifter är uppdaterat och korrekta. 
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Personal 

• Samhällsutveckling och Geodata består av följande funktioner; stadsarkitekt, fysisk planering, 
projektledare samhällsutveckling samt projektkoordinator, kommunbiolog, administratör, 
kommunala lantmäterimyndigheten, mätningsingenjörer och GIS-ingenjörer. Arbete pågår 
med att skapa tillhörighet, struktur och rutiner. 

• En ny mätningsingenjör började 1 januari. 

• I januari tackades en praktikant av från Samhällsplaneringsprogrammet vid Karlstads 
universitet, efter en väl genomförd praktik. Under hösten anställs praktikanten under fyra 
månader för medel beviljade av digitaliseringsrådet för digitala detaljplaner. 

• En kandidat från Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro Universitet erbjöds plats och 
tackade ja. 

• På APT under våren fördes diskussioner gällande kommunens nya vision; välkomnande, kloka 
och innovativa Karlskoga. 

• Personal från HR-avdelningen bjöds in till APT för att utbilda och informera om kommunens 
system för rapportering av arbetsskador samt berättat om företagshälsovård och 
rehabiliteringsarbete. 

• Personal från Självservice bjöds in för att informera om samt förbättra samarbetet för att 
skapabästa möjliga service ut mot kunder och samtidigt underlätta för handläggarna i deras 
uppdrag. 

• Under sommaren tar enheten emot 8 ferieungdomar, som i huvudsak arbetar inom 
kommunbiologens arbetsområde. 

• Med anledning av pandemin var det inte möjligt att träffas fysiskt. Som ett substitut skedde 
gemensamma träffar med avstånd utomhus. 

• Under juni och juli sker egna halvårsavstämningar av årets utvecklings- och 
bedömningssamtal mellan chef och personal för att vara överens om att de mål som sattes upp 
gemensamt vid årets början följs samt göra en uppdatering om det krävs. 

Ekonomi 

• Med anledning av den interna omorganisationen med relativt stora förändringar, pågår 
samarbete med ekonom, för en översyn och bearbetning av drifts- och investeringsbudget för 
att skapa en överskådlig och användbar struktur. 

• Vid varje månadsslut finns inbokade avstämningar där ekonom, avdelningschef samt 
representanter för respektive verksamhet som har intäktskrav (mät, KLM, natur och fysisk 
planering) har en gemensam genomgång av budgetläget. 

• I februari beviljades medel som äskats från det centrala digitaliseringsrådet vilket möjliggör en 
kortare anställning av tidigare praktikant för att överföra detaljplaner i äldre kartprogramvara 
till ny som ett ytterligare steg mot att Karlskoga på sikt enbart ska ha digitala detaljplaner. 

• Vid senaste budgetavstämningen var det tydligt att fastställd budget följs. Särskilda möten 
skedde ihop med ekonom för att hitta lösningar på hantering av bidragsprojekt och andra 
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speciallösningar så dessa blir både tydliga vid redovisning och samtidigt ger så bra ekonomisk 
nytta som möjligt. 

• En faktor som kostar avdelningen effektivitet både i tid, ekonomi och engagemang är 
otydligheter kopplat till uppdrag av exploateringsprojekt och planuppdrag. Under perioden 
prioriterades att lägga tid på att ta fram beställningsunderlag, uppdragsbeskrivningar och 
ekonomiska kalkyler att använda i förhandling med beställare för att skapa mer struktur och 
rutiner för allas vinning. 

Teknik och fastighet 

Verksamhet 

Fastighetsverksamhet - lokalförsörjning och fastighetsservice 

• Riktlinjer togs fram och beslutades på nämnd för att säkerställa sättet att att räkna på 
fastighetsprojekt. 

• Strukturering inom lokalförsörjning pågår genom ett mer strategiskt och långsiktigt arbete 
med fastigheterna. 

• Flertalet tak som läckte in identifierades. Planering för åtgärder finns. 

• Kilsta Ip blev Karlskoga kommuns första miljöcertifierade byggnad enligt Miljöbyggnad 
silver. 

• Renodlat ansvaret för vilka som hanterar de olika fastigheterna och vilka frågor som ska 
hanteras. 

• Planering pågår för att ta fram underhållsplaner och skötselplaner för varje fastighet under 
2022. 

• Arbetade med en plan för hur arbetssätten ska se ut till 2022. 

• Framtagande av underlag för upphandling av projektet ombyggnad av busstationen tog fram. 

• Upphandling för Nobelhallen genomfördes men fick avbrytas då kommunen inte fick svar från 
någon entreprenör. 

• Framtagande av underlag för upphandling till renovering av Nobelstadion togs fram. 

• Förstudie för Österledsskolan togs fram och presenterades. 

• Förstudie för projektet träningsskolan togs fram. 

• Flera vattenskador omhändertogs och är i slutfasen. 

• Byggstart för Kvinnohuset genomfördes. 

• En utredning kring Alfred Nobels Björkborn med dess herrgård, genomfördes tillsammans 
med Region Örebro. 

• Bullerdalens förskola byggdes. 

• Flertalet skolgårdar renoverades och kompletterades. 
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• Underhåll och felavhjälpande underhåll av fastigheterna genomfördes. 

• Energirevision på fastigheterna genomfördes. 

• Digitalisering av hyresavtal genomfördes. Interna rutindokument initierades. 

• Anläggningarna anpassades till den varmare årstiden. 

• Efter skolavslutning och när förekomsten av pollen minskat byttes totalt ca 1000 filter i 
samtliga ventilationsaggregat. 

Teknisk verksamhet - gata, trafik, park, skog, verkstad, växthus 

• Från januari tom april arbetade avdelningen i huvudsak med snöröjning och halkbekämpning. 

• Extra satsning på dagvattenbrunnar genomförs i år. Detta innebär inventering och slamsugning 
samt utbyten vid behov. 

• Särskilda insatser med huggning och röjning i tätortsnära skog för att underlätta framtida 
driftåtgärder är genomförda. 

• Ny upphandling av vinteravtal för entreprenörer påbörjades med tydligare underlag för vilken 
ordning snöröjning ska ske. 

• Fordonsverkstaden bytte däck på ca 230 fordon. 

• Skogsenheten avverkade ca 1000 m3 skog under våren. 

• Växthuset Dalen drev upp ca 15 000 penséer som parkpersonalen använde till vårplanteringen. 

• Sommarplantering fortlöper i Växthuset Dalen. 

• Parken sandsopar på gång och cykelvägar, skolor och förskolor. 

• Projektarbeten för tillgängliganpassad lekplatser fortlöper framåt. 

• Beslut om att konstverket Glädjen på Torget skulle tas ned kom in till enheten. Detta 
genomfördes. 

• Nedtagning av vissa träd på torget gjordes för att skapa mer utrymme för uteserveringar. 

• Ny teknik kallad Micro Trenching är beslutad att användas för att lägga fiber i stadens gator. 
Påverkan i trafikmiljön kommer att minska avsevärt. 

• Nysatsning på ett system för att följa upp status på kommunens gator genomförs. Till hösten 
görs en analys av gatustatus och data matas in. Eftersatt underhåll kan sedan följas upp genom 
programmets rapportsystem. 

• Många ärenden gällande flytt av fordon samt fordonsvrak under försommaren. För den trygga 
staden ingår detta fokusområde i samarbete med polismyndigheten. 

Personal 

• Ledningsgruppsmöten för Teknik och fastighet startades upp. 

• Löneöversynen slutfördes och lönesamtal genomfördes med all personal. 
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• Personalstyrkan förbereder en pensionsavgång och en ny projektledare rekryterades. 

• Enheten arbetar med HME resultat och en långsiktig planering för att öka HME resultaten 
men också att tydliggöra roller och förändra kulturen. 

• En praktikant togs in under ett år inom lokalförsörjningsenheten. 

• En omorganisation genomfördes 1 Januari för att renodla fastighetsåtgärder inom tydliga 
enheter. Lokalförsörjningsenheten består av 2 projektledare, 3 förvaltare, 1 fastighetsstrateg, 1 
energiingenjör samt en enhetschef. 

• Med anledning av Covid sågs inte enheten fysiskt utan distansarbete dominerade vardagarna. 
För att inte minska de sociala banden och för att arbeta med den nya organisation 
genomfördes flera avstämningar och digitala fikastunder. 

• Ny medarbetare till Fastighetssupport rekryterades efter pensionsavgång. Även en 
drifttekniker gick i pension under perioden och förberedelser för rekrytering pågår. 

• Enheten för fastighetsservice fick ett av kommunens högsta värderingar avseende ledarskap i 
HME mätningen 2021. 

• Arbete för att minska spridning av Covid 19 på arbetsplatsen var i stort fokus i verksamheten, 
då stora delar av personalstyrkan inte har möjlighet att arbeta hemifrån. 

• Driftledare Park sade upp sig på egen begäran och arbetsuppgifterna lades på projektledare 
Park. 

• Skogsförvaltare går en utbildning som heter Planeraren- skogsutbildning som en längd på 6 
veckors utbildning under 6 månader. 

• Annons för fordonsmekaniker kommer annonseras ut efter semestern. 

• Från 1 juni flyttades sex idrottsvaktmästare till samhälle och serviceförvaltningen. 

• En medarbetare går i pension. Återrekrytering avvaktas pga det ekonomiska läget. Under tiden 
köps tjänster in vid uppkomna behov. 

Ekonomi 

• Fördelning av investeringsmedel och uppföljning av dessa skedde i syfte att få god överblick 
av ekonomin. 

• En tydlighet skapas med ansvar för att hålla fastighetens budget ligger hos 
fastighetsförvaltaren. 

• Påbörjat arbetet med att få fram driftnetto för varje enskild fastighet. 

• Ett arbete pågår för att skapa en bättre överblick för projektens och fastigheternas ekonomi 
över tid. 

• Projekt och driftsbudgeten är planerad och följs i stort. Vissa projekt fick anpassas i innehåll 
för att klara budgeten. 
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• Med anledning av den omorganisation som trädde i kraft den 1 jan 2021 slogs budget för 
Verkstad-, Trafik-, Gata-, Skog- och Parkenheterna ihop, vilket inneburit mycket arbete för att 
kunna följa upp budgeten rätt. 

• Arbete med att skapa översyn för både drift och investering sker varje vecka. 

• Uteblivna intäkter för parkeringsavgifter kartlades och utredning om uppdrag och behov av 
finansiering som väghållare inklusive trafikansvar kommer att ske under året för att tydliggöra 
kostnaderna. 

• Koordinator hade varje månad avstämning på projekt och driftbudget för hela verksamheten. 

• Handläggare/samordnare Park håller på att ta fram skötselplan och avtalsunderlag för 
utemiljöer kopplade till kommunala fastigheter. 

• Verkställande av exploateringsprojekt skedde inom ramen för enhetens uppdrag. 

• Gatu- och trafikenheten var projektledare inom ramen för sitt uppdrag istället för att köpa 
konsulttjänst i syfte att spara pengar. 



 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Ulrika Lundgren 

Tjänsteskrivelse 1(2) 

2021-09-03 SBN  

  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

Delårsredovisning januari-augusti 2021 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanfattning 
Samhälle och serviceförvaltningen har upprättat en delårsrapport, 
januari-augusti 2021. Delårsrapporten har upprättats i en mer omfattande 
version till samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån denna kommer en 
sammanfattad version att rapporteras vidare till Kommunfullmäktige. 
 
Efter augusti månad redovisar samhällsbyggnadsnämnden ett resultat i 
förhållande till budget med minus 3 458 tkr.  
 
Helårsprognosen sätts totalt till - 4 600 tkr. 
 
Måluppfyllelse för samhällsbyggnadsnämndens och 
kommunfullmäktiges mål är totalt sett delvis uppfyllda vid 
delårsrapporteringen. Aktiviteter planeras och genomförs löpande utifrån 
målen för att nå måluppfyllelse.   
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden tjänsteskrivelse den 3 september 2021 
Delårsredovisning januari-augusti 2021 samhällsbyggnadsnämnden 
  
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsredovisning januari-augusti 
2021 samhällsbyggnadsnämnden 
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Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 
 
Madelein Mattsson 
Ekonom 
 
Camilla Jern 
Kvalitetsledare 
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen Karlskoga 





 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Alexander Blomqvist 

Tjänsteskrivelse 1(1) 

2021-09-01 SBN AL 2021-00142 

  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Utser representanter till Folkhälsokonferens 2021 
 
Sammanfattning 
Sedan 2003 har Folkhälsonämnden bjudit in till en årlig konferens för 
att generera kunskap, skapa möten och sätta riktning framåt för vi 
tillsammans ska stärka degerfors- och karlskogabornas hälsa samt 
stärka barnets rättigheter. År 2020 var ett år med fokus på att stärka 
världshälsa och klara restriktioner, därför valde folkhälsonämnden att 
avstå att bjuda in till konferens och i år 2021 väljer nämnden att 
erbjuda en digital konferens den 22 oktober för att öka tillgänglighet 
till kunskap trots pågående pandemi. 
 
Årets konferens har fokus på tidiga och samordnande insatser utifrån 
psykisk hälsa, se bifogad inbjudan. Anmälningslänk finns i bifogad 
inbjudan. Anmälan senast 15 oktober.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om deltagande för att 
erhålla arvode och förlorad arbetsinkomst. Anmälan görs av ledamot 
via bifogad länk i inbjudan. Vid utebliven närvaro av anmäld ledamot 
debiteras samhällsbyggnadsnämnden 500 kronor av 
Folkhälsonämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 1 september 2021 
Inbjudan till digital Folkhälsokonferens 2021  
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndens ledamöter får 
anmäla sig för att delta i Folkhälsokonferensen den 22 oktober 
2021. 

2. Arvode och ersättning kan utbetalas efter begäran från den 
förtroendevalde.  
 

 

Alexander Blomqvist 
Förvaltningssekreterare 
 



 

  

 

 

Kontakt: 
 
Folkhälsoenheten 

Karlskoga och Degerfors 

kommuner 

 

Telefon: 0586-610 00 

E-post: 

folkhalsoenheten@karlskoga.se 

 

Information uppdateras löpande 

på hemsidan: 

www.karlskoga.se/folkhalsa  

www.degerfors.se/folkhalsa  

 

 

Följ oss på: 

 

Instagram #equalhealth 

 

 

 

 

 

 

Respektive nämnd/styrelse 

beslutar och bekostar sina 

ledamöters deltagande. 

 

 

 

Fredag 22 oktober, kl. 9.00 - 13.00 vid din dator eller liknande 

Deltagare: Förtroendevalda, beslutsfattare samt verksamma inom 

Karlskoga- och Degerfors kommuner och intresserade 

 

Boka in årets Folkhälsokonferens. Utgångspunkt och nyckelord för konferensen är 

Gör MER – Tidiga och Samordnande Insatser för psykisk hälsa.  

T.S.I står för att vi sätter behovet och ”den vi är till för” främst och samordnar information, stöd 

och vårt arbete utifrån detta. Alla funktioner utgår från sina uppdrag och där samverkan krävs 

för ett bättre resultat ska det initieras. 

Det kommer att bli en digital konferens i år. Folkhälsokonferensen arrangeras av den 

gemensamma nämnden för folkhälsa i Degerfors och Karlskoga kommuner med utgångspunkt 

från avtal om lokalt folkhälsoarbete. 

 

Anmälan till konferensen via länk, senast 211015: 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=34201cdc2ccf 

 
Gör såhär: Kopiera länken och klistra in i din webbläsare. Besvara frågorna samt kolla igenom 
så dina uppgifter är korrekta. Den 18/10 får samtliga anmälda ett mail med länk för deltagande 
på konferens. 

 

Konferensprogram;  9.00 – 13.00 

- Varför och vad är T.S.I? Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen, och Ebba Silfverstople 

Agardh, Skolverket och ansvariga för nationellt arbete med T.S.I 

- Lokala exempel på samverkan inom T.S.I.  

Tillsammans för alla barns bästa/Kraftsamling för psykisk hälsa i Degerfors. Daniel 

Berglund, Region Örebro län  

Social insatsgrupp Andreas Pettersson och Maria Erngren, Lokalpolisområde 

Karlskoga 

- Suicidprevention i Örebro län Lise Bergman Nordgren, Region Örebro län 

- Vad händer när bollen inte är rund? Andreas Jonsson 

 

Varmt välkomna hälsar Folkhälsonämnden 

 

 

I N B J U D A N  

DIGITAL Folkhälsokonferens 2021 
Gör MER – Tidiga och samordnande insatser för psykisk hälsa 

mailto:folkhalsoenheten@karlskoga.se
http://www.karlskoga.se/folkhalsa
http://www.degerfors.se/folkhalsa
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=34201cdc2ccf
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FHN § 65 Dnr 2021-00027  
 
Förhandsinbjudan till Folkhälsokonferens 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämnden har i uppdrag att samordna och ansvara för utveckling 

av Karlskoga och Degerfors folkhälso- och barnrättsarbete med 

utgångspunkt från nämndens reglemente. För att stärka 

utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområde samt öka 

tvärsektoriell samverkan görs exempelvis årliga folkhälsokonferenser. 

Konferensen 2021 är den 17:e i ordningen som arrangeras av 

folkhälsonämnden.  

 

Folkhälsonämnden bjuder in till en heldagskonferens den 22 oktober 

2021. Konferensen ingår enligt tidigare beslut som en ordinarie 

samverkansdag inom ramen för folkhälsonämndens ledamöter samt 

tvärsektoriellt råd för folkhälsa och barnkonvention (TväR). Respektive 

nämnd/styrelse beslutar och bekostar respektive ledamöters deltagande. 

Konferensdeltagare bjuds på lunch och fika. Kostnadsfri medverkan.  

Icke nyttjade anmälningar faktureras 500 kronor. Program med 

anmälningslänk fastställs och sprids efter sommaren.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 maj 2021 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden bjuder in nämnder, styrelser i Karlskoga och 

Degerforskommuner att delta i folkhälsokonferensen den 22 oktober 

2021. 

2. Respektive nämnd/styrelse beslutar och bekostar respektive ledamöters 

deltagande. 

3. Icke nyttjade anmälningar faktureras 500 kronor. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige och samtliga nämnder och styrelser i Karlskoga och 

Degerfors som underlag för egna beslut om deltagande vid 

folkhälsokonferens 2021 

Ledamöter i Tvär  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Beslut om deltagande - Studiedag för 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 oktober flyttas till 
tisdag den 19 oktober mellan 08-12. Detta för att möjliggöra att 
nämndens ledamöter fortsätter på en studiedag efter lunch med besök i 
Samhälle och Serviceförvaltningens verksamheter. Anmälan till lunch 
studiedag sker till nämndens sekreterare senast 12 oktober. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om utökad rätt till arvode och 
annan ersättning för eftermiddagen den 19 oktober.   
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 14 september 2021  
 

Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter, inklusive ersättare, kan 

anmäla sig till studiedag för samhällsbyggnadsnämnden den 19 
oktober. 

2. Arvode och ersättning kan utgå efter begäran från den 
förtroendevalde.  

 

Alexander Blomqvist 
Förvaltningssekreterare 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Slutredovisning av projekt ”uppdrag att göra en 
förstudie för utveckling Näset”  
 

Sammanfattning 
Den 12 februari 2019 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av 
Samhällsbyggnadsnämnden att genomföra uppdrag att ta fram en 
förstudie för utveckling av Näset nere vid Möckelns strand. Utrednings-
området utökades genom ett kompletterande uppdrag i maj 2020 att gälla 
en förstudie för sträckan från gamla småbåtshamnen och fram till 
Boforsudden. Arkitekter från Norconsult har gjort ett övergripande 
gestaltningsförslag som har diskuterats i både arbetsgruppen och 
styrgruppen. De synpunkter som inkommit från de två grupperna har 
arbetats in i förstudiens slutliga förslag. Förstudien är framtagen och kan 
nu slutredovisas till Samhällsbyggnadsnämnden.  Förstudien kommer att 
skickas på en internremiss innan beslut om vilka beslut kommunen fattar 
om fortsatt utveckling av området. 
 
Syftet med uppdraget handlade om att utreda strandområdets befintliga 
värden och ge förslag på åtgärder som förädlar och vidareutvecklar 
området ytterligare. Att skapa ett attraktivt rekreationsområde som ges en 
mer stadsmässig karaktär med respekt till alla goda förutsättningar som 
redan finns på plats idag. Området ska bli tillgängligt, tryggt och säkert 
för alla Karlskogas invånare och besökare. Det ska bli en plats som 
skapar en stolthet i Karlskoga som modern, välkommande, klok och 
innovativ kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna förstudien som 
slutredovisning av uppdragen enligt SBN 2019-00033. 
   
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2021 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-02-12, § 17 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-05-12, § 57 
Förstudie Norconsult– Övergripande gestaltningsförslag Västra 
Möckelnstranden – från småbåtshamnen i söder till Boforsudden i norr. 
 

Bakgrund  
Den 12 februari 2019 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av 
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN § 17) att genomföra uppdrag att ta 
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fram en förstudie för utveckling av Näset nere vid Möckelns strand 
(diarienummer: SBN 2019–00033). I samband med medborgarförslag 
som behandlades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den  
12 maj 2020 togs följande beslut:  
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå att 
Karlskogaförslaget om utveckling av området nedanför badhuset 
ska ingå i redan beslutat uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen om att genomföra en förstudie 
för utveckling av Näset (SBN 2019-00033). 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en förstudie för att vidareutveckla 
rekreationsområdet mellan gamla småbåtshamnen och 
Boforsudden.  

 
Medborgarförslaget gick inte vidare som eget uppdrag inom kommunen. 
Däremot gäller komplettering från Samhällsbyggnadsnämnden, att ta 
fram förstudie för sträckan från gamla småbåtshamnen fram till 
Boforsudden.  
 
Syftet med uppdraget handlar om att utreda strandområdet befintliga 
värden och ge förslag på åtgärder som förädlar och vidareutvecklar 
området ytterligare och att skapa ett attraktivt rekreationsområde med en 
mer stadsmässig karaktär Området ska bli tillgängligt, tryggt och säkert 
för alla Karlskogas invånare och besökare. Det ska bli en plats som 
skapar en stolthet i vår moderna, välkommande, kloka och innovativa 
kommun. 
 
År 2018 blev Karlskoga kommun utsedd till barnrättskommun av 
UNICEF (UNIEF 2021). Att vara en barnrättskommun innebär att arbetet 
utgår från UNICEF:s sju mål för en Barnrättskommun. 
Barnkonventionen blev lag i januari 2020 och projektet har använts som 
en pilotstudie i kommunens samarbete med barnrättskonsult för att arbeta 
med att hantera barnets bästa och barnperspektiv. 
 
Beskrivning av ärendet  
En arbetsgrupp bestående av representanter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, folkhälsoförvaltningen, kultur- och 
föreningsförvaltningen och kommunstyrelsen har gjort ett 
kunskapsunderlag till landskapsarkitekt/arkitekt från Norconsult.  
 
Norconsult har, utifrån kunskapsunderlaget, gjort ett gestaltningsförslag 
som har visats och diskuterats i arbetsgruppen och kommunövergripande 
ledningsgrupp. De synpunkter som inkommit från de två grupperna har 
arbetats in i förstudiens slutliga förslag.  
 
Några av synpunkterna redovisas nedan: 

• Hundrastgården kan förmodligen ligga på mer lämplig plats.  
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• Justera med lagom mycket ängsytor. 
• Se till att alla bryggor är tillräckligt breda.  
• Bryggor och trädäck kan bli mer ”stadsmässiga”. 
• Entréer till stranden är viktigt.  
• Lekområde med vattenspel och lek går i linje. 
• Enklare form av vanlig lekplats rekommenderas. 
• Kallbadhuset kan ligga mer österut för att undvika att det blir för 

enskilt placerat och riskera att skapa en otrygg plats.  
• Bra med mycket belysning, förhöjer alla delar i förslaget med 

olika typer av belysning. 
 

Förstudie ”Västra Möckelnstranden - Från gamla småbåtshamnen i söder 
till Boforsudden i norr” med gestaltningsförslag kommer att fungera som 
ett underlag till framtida medborgardialog och detaljprojektering. 
Detaljprojekteringen kommer att delas in i ett antal etapper.  
 
Konsekvenser  
 
Sociala/kulturella konsekvenser  
Genom förslaget finns möjlighet att skapa fler mötesplatser, förbättra 
tillgänglighet och öka tryggheten. Vi vill skapa ett strandområde där alla 
får plats och känner att de är en del av sitt närområde. Alla, vuxna, barn 
och ungdomar, ska ha tillgång till området och kunna vara delaktiga i 
aktiviteter där. Förslaget ska främja och bidra till ökad rekreation, 
folkhälsa och läromiljöer. Det finns även goda möjligheter att bevara och 
förstärka de befintliga natur- och kulturvärdena.  
 
Ekologiska konsekvenser  
Förslaget ska öka den biologiska mångfalden och bevara och utveckla 
den natur som finns. Mer variation skapas i vegetationsskikten med nya 
planteringar. Möckelns goda ekologiska status bibehålls för att fortsätta 
kunna erbjuda rent vatten för människor, växter och djur.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetsgruppens jobb med kunskapsunderlaget till konsulterna påbörjades 
den 2 november och avslutades den 22 december 2020. Norconsult 
påbörjade gestaltningsförslaget i januari 2021 och ett slutförslag blev 
klart i mitten av juni 2021.  
 
Gestaltningsförslaget skulle bekostas med max 300 000 kr ur 
samhällsbyggnadsförvaltningens ram.  
 
Efter att Norconsult hade gjort ett första kostnadsförslag på 235 266 kr 
togs 35 000 kr av potten till ett annat projekt inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen vilket gav en mindre budget att röra sig 
med och i sin tur medför att projektet går ca 9000 kr minus.  
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Ny budget 265 000 kr 
Förbrukat 273 660 kr 
SUMMA -8669 kr 

 
 
Överväganden  
I den framtagna förstudien finns några särskilda överväganden som fått 
särskilt fokus: 
1.Längs strandkanten finns redan en upptrampad stig som ska bredas ut 
och beläggas med hårdpackadgrus och blir tillgängligt för alla. På detta 
sätt undviker vi onödiga ingrepp i sjön genom att en brygga anläggs 
längs stranden då marken redan är åtkomlig där. Det nya gångstråket        
utformas och upprustas med sitt- och solplatser.    
Delen till höger på udden utvecklas som rast- och grillplats och en 
fiskebrygga läggs ut i sjön. Fiskebryggan kan kopplas samman med 
ett kallbadhus. (Sammanfattning Del 3) 
 
2. I det befintliga skogspartiet samlas stora mängden dagvatten (blå 
markering) vilket gör att klimatanpassningsåtgärder för att hantera 
vattenmassor exempelvis vid skyfall behöver göras i området för att 
skapa naturlig fördröjning och naturlig rening som minskar risken för 
övergödning och föroreningar ut i Möckeln. Här är förutsättningarna 
goda för en kombinerad vattenpark som både hanterar klimatanpassning 
och naturlig rening samtidigt som det kan skapas förutsättningar till en 
naturlig lekplats, en lekotop som möjliggör naturpedagogik, lek och 
upplevelse för alla åldrar. Här finns vidare möjligheter att även tänka 
biologisk mångfald likväl som estetik vid utformningen för att lyfta  
platsens mångfunktionalitet ytterligare. (Sammanfattning Del 2)  
 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutredovisning av 
projektet ”uppdrag att göra en förstudie för utveckling Näset” 
samt utökning av uppdraget att ta fram förstudie för att vidareutveckla 
rekreationsområdet mellan gamla småbåtshamnen och Boforsudden.  
 
 

Ann Dakovic 
Stadsarkitekt 
 
 
Expedieras till 
Kommundirektör 
Chef för KSL, mark- och exploateringsavdelning 
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 1. INLEDNING  
 
    1.1 Syfte med förstudie  
     Vid samhällsbyggnadsnämnds sammanträde den 12 maj 2020 togs beslut: 
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå att Karlskogaförslaget om 

utveckling av området nedanför badhuset ska ingå i redan beslutat uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie för utveckling av 
Näset (SBN 2019-00033). 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge förvaltningen uppdrag att ta fram en 
förstudie för att vidareutveckla rekreationsområdet mellan gamla småbåtshamnen 
och Boforsudden.  
 
Vidare har man inom kommunens strategiska ledningsgrupp beslutat att utveckling 
av strandområdet är prioriterat inom ramen för målsättningen att Karlskoga ska 
växa till 32 00 invånare år 2025. Området har potential att utvecklas ännu mer som 
rekreationsområde. Många funktioner finns redan idag men att vidareutveckla hela 
området skulle göra det mer attraktiv för både Karlskogabor och besökare oavsett 
ålder. 
 

1.2 Förstudieområdet   
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• Området ligger ca 800 m sydväst om Karlskogas centrum mellan gamla 

småbåtshamnen och Boforsudden.  
• Denna förstudie kommer inte att omfatta det nya Badhuset, det blir ett separat 

uppdrag. En publik byggnad kan komma presenteras i uppdraget som skulle vara 
badhuset som kan bli en dragningskraft både till Karlskogaborna samt besökare för 
att få en bättre helhetsbild av området. 
 

2. SAMMANFATTANDE REKOMENDATIONER   
Området bör delvis bevaras och delvis förändras med olika innehåll och aktiviteter 
utan att befintliga natur- och kulturvärden kommer till skada.  Tillgänglighet och 
trygghet kommer att öka i området som gör området mer attraktiv än idag.  

3. HISTORIK   
På Näset eller Bregårdsnäset som udden även benämns, var tidigare Karlskoga 
ångbryggeri som anlades 1851, beläget. Samt bostadshus för dess disponent. 1905 
byggdes pumphuset ute på udden. Näset har genom tiderna fungerat som ett 
centrum för bad och simning.  
Vid 1900 talets början fanns här redan ett mindre badhus som förföll och 
förstördes mer eller mindre av isen.1918 bildades föreningen Karlskoga kallbad 
med uppgift att svara för byggande av ett nytt kallbadhus med åskådarplatser för 
400-500 åskådare. 1932 blev även detta badhus ersatt av med ett modernare 
badhus.   
Nöjestrafik på Möckeln med ångbåt fanns också under denna tid, där även en 
ångbåtsbrygga fanns vid kallbadhuset.  
 1960 färdigställdes strandpromenaden längs Möckeln från Grönfeltshagen mot 
Näset och Aggerud.   
1968 tennisbanan är klar. 1973 minigolfbanan vid Näset öppnas. 1997 Bofors 
Kanotklubb tar första spadtaget till nya klubbhuset på Näset. 2011 Nya 
boulebanor, beachvolleybanor och yxkastarbanor byggs på Näset.   
1973 Vandrarhemmet vid Grönfeltsudden invigs och tas i bruk och 2003 läggs det 
ner och 2013 övergår huset i privat ägo, Strandkanten. 
 

4. PLANFÖRHÅLLANDEN 
Översiktsplan och planprogram  
 
Översiktsplan (2011)  
Sjön Möckeln, som ligger cirka 300 meter från stadskärnan i Karlskoga, har stor 
betydelse för stadens utformning då staden växer runt sjöns norra ände. 
Strandpromenaden sträcker sig längs Möckeln men bryts på två ställen av större 
industriområden. Industrin delar tydligt staden i en västlig och en östlig del.  I 
folkmun brukar man prata om den ena eller andra sidan av ”Kôlbroà” (Kolbron), en 
konstruktion som fysiskt inte längre finns kvar. Möckeln är en viktig resurs för 
olika typer av friluftsliv/rekreation och är även ett fiskevårdsområde. 
Strandpromenaden med Näset erbjuder bland annat bad, boule, bangolf, segling och 
tennis. De öppna grönytorna används flitigt av karlskogaborna för alla typer av 
aktiviteter och evenemang. Möckeln har stor potential att utvecklas som besöksmål. 
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I Karlskoga kommuns översiktsplan framgår att insatser i form av båtplatser, 
gästhamnar, bryggor och iläggningsplatser skulle ge förutsättningar för att ha egen 
båt, båtturer efter turlista och charter, båtuthyrning och fiske. Utveckling av 
strandpromenaden, badplatserna och aktiviteter skulle öka attraktionskraften.   
I Karlskoga kommuns översiktsplan anges även strandpromenaden som ett viktigt  
centralt grönområde.  
 
I Karlskoga kommuns översiktsplan anges även att bostadsbebyggelse med 
anknytning till vatten ska prioriteras samtidigt som allmänhetens tillgång till 
stränderna säkerställs. Förutom förtätningar föreslås grupper av villor eller nya 
villaområden i följande lägen prioriteras längs med Västra Möckelnstranden.   
 
Planprogram  
 
Planprogram för Grönfältsudden (2006)  
Programmets huvudsyfte var att se över Grönfeltsudden och dess närmaste 
omgivning samt hur området bör användas och bebyggas i framtiden samtidigt som 
allmänhetens tillträde till stranden garanteras.  
Programmet anger att de öppna ytorna väster om Grönfeltsudden även 
fortsättningsvis ska utgörs av allmän platsmark, d v s vara tillgängliga för 
allmänheten och ägas och skötas av kommunen. Ytorna bör dock utvecklas för att 
öka områdets attraktivitet. Exempelvis en lekpark, sittplatser mm. Det lyfts även 
behov för en fördröjningsdamm för dagvatten inom strandparken.   
 
Planprogram för Aggerudsviken (2010)  
Programmets huvudsyfte var att utreda frågan om delar av strandområdet 
längs Aggerudsviken öppnas upp för bostadsbebyggelse. Detta efter en lång 
nedåtgående befolkningstrend som man ville dämpa. Strandområdet ska enligt 
planprogrammet fortsättningsvis vara tillgängligt för allmänheten. 
Bostadsbebyggelsen ska fungera i kombination med allmänhetens tillgång till 
stranden, Möckeln samt de grönytor som finns i området. Passager för gång-
/cykelbanor kommer även fortsättningsvis finnas. Bebyggelsen bör bestå av 
mindre flerfamiljshus på 3-4 våningar eller av radhus. Generellt ska alla ytor runt 
bebyggelsen vara allmänna.  
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Gällande stadsplaner och detaljplaner  
 

 
 Översiktskarta för gällande detaljplaner angivna med intern nr. 
 Förstudiens ungefärliga utbredning redovisas med ljus streckad linje.  
 
Förstudiens område omfattas av:  
 
Stadsplan 1883K-1924, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del 
av KARLSKOGA (Nedre Skranta) som fick laga kraft 1953-12-30. Intern nr: 63.  
 
Stadsplan 1883K-2137, Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Knipan och 
Lommen m.fl i KARLSKOGA som fick laga kraft 1955-05-12. Intern nr: 69.  
 
Stadsplan 1883K-2830, Förslag till ändring av stadsplanen för kv. 
Gåsen m.m KARLSKOGA som fick laga kraft 1959-04-02. Intern nr: 102.  
 
Stadsplan 1883K-3769, Förslag till ändring av stadsplanen för del av 
KARLSKOGA (Grönfältshagen och –udden) som fick laga kraft 1963-03-19. 
Intern nr: 141.  
 
Stadsplan 1883K-5736, Kv. Årtan som fick laga kraft 1981-05-27. Intern nr: 278.  
 
Detaljplan 1883-P19/12, Strandpromenaden, del av Bregården 2:84 mfl som fick 
laga kraft 2018-10-24. Intern nr: 655.  
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I gällande stadsplaner och detaljplaner är markområdet planlagt för friluftsbad, 
fritidsområde, parkering och parkmark inom allmän platsmark. Udden är planlagt 
för bostads-och småindustriändamål. Vattenområdet är planlagt som småbåtshamn, 
vattenområden där gemensamma allmänna badbryggor, fiskebrygga, brygga och 
soldäck får anläggas samt öppet vattenområde. 
 
Strandskydd  
 
Strandskyddet kom till på 1950-talet och gav länsstyrelsen möjlighet att utse 
områden med strandskydd för att skydda allmänhetens tillgång till platser för bad 
och friluftsliv. Det generella strandskyddet infördes 1975 och gäller alla 
strandområden vid havet, insjöar och vattendrag. Enligt 10§ lag om införande av 
Miljöbalken, ska strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd 
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan inte omfattas av strandskydd enligt 
Miljöbalken om det inte bestäms något annat. Sedan 1994 syftar strandskyddet 
även till att skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska 
mångfalden. Strandskyddet syftar med andra ord till att trygga allmänhetens 
tillgång till strandområdet samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
på land och i vatten. Strandskyddet gäller generellt 100 m på land och 1000 m i 
vatten räknat från strandlinjen vid normalt vattenstånd. Strandskyddet är upphävt 
inom delar av markområdet: 
 
Stadsplan 1883K-2830, Förslag till ändring av stadsplanen för kv. 
Gåsen mm KARLSKOGA som fick laga kraft 1959-04-02. Intern nr 102.   
- Området – Planlagt för bostads- och småindustriändamål. Tillåten byggnadshöjd 
är två våningar. 
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Detaljplan 1883-P19/12, Strandpromenaden, del av Bregården 2:84 mfl som fick 
laga kraft 2018-10-24. Intern nr: 655.   
 
- Område 1 & 2 - Anläggning som avses uppföras inom området är badbryggor 
för allmänt ändamål.   
- Område 3 - Anläggning som avses uppföras inom området är en brygga/soldäck 
för allmänt ändamål.   
-Område 4 - Anläggning som avses uppföras inom användningsområdet är en 
småbåtshamn med brygga för båtangöring inom den f d småbåtshamnen, ej 
båtiläggningsplats/båtramp.  
- Område 5 & 6 - Anläggning som avses uppföras är servicebyggnad i anslutning 
till badplats. Servicebyggnad kan innebära toaletter, omklädningsrum, kiosk eller 
byggnad som krävs för områdets drift och underhåll.  
- Område 7 – Strandskyddet behöver upphävas för befintlig gång- och cykelväg.  
- Område 8 – Strandskyddet behöver upphävas för att medge parkering.  
- Område 9 – Strandskyddet behöver upphävas för gata.  
- Område 10 & 11 - Anläggning som avses uppföras inom området är en 
fiskebrygga för allmänt ändamål.   
 
 
 

 
 

  
5. NULÄGESBESKRIVNING  

 
5.1 Markanvändning  
 
Området är en uppskattad plats för allmänheten med tre badplatser: Strandvallen, 
Näset västra med badbrygga samt tillgänglighetsanpassad badramp – där även en 
säkerhetslina för säker simning läggs i under sommaren samt Näset östra.  
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Stora grönytor för olika aktiviteter och rekreation, en gång- och cykelbana som 
utgör ett fint stråk längs Möckeln. Inom området finns även en före detta 
småbåtshamn med renoveringsbehov.  
 
Näset är ett av de mest populära strandområdena vid Karlskogas strandlinje med 
många olika aktiva föreningar såsom Woodys fotbollsförening, Bofors 
kanotklubb, OK Djerf, Karlskoga Segelsällskap, Yxkastarna (sommartid), 
Bouleförening. De större gräsytorna längs med stranden, samt på själva Näset, har 
under åren sommartid även använts av olika kulturella evenemang, allt från 
musikfestivaler till uppvisningar av föreningar och tävlingar ihop med 
Motorsportsveckan.  En 11-manna fotbollsplan finns vid badplatsen Strandvallen.  
  
Bouleföreningen önskar för framtiden - anlägga fyra nya boulebanor i 
anslutning till de nuvarande samt att man snyggar upp grillplatserna och att man 
sätter ut bord i anslutning till dessa.  
  
Kanotklubben önskar för framtiden - Synpunkter från Bofors 
kanotklubb angående Näset med omnejd.  Intressant att Karlskoga kommun vill 
utveckla Näset och stranden mot gamla båthamnen. Detta område berör också 
Bofors kanotklubb, då det år vår tränings och tävlingsarena. På Näset har vi vårt 
klubbhus och vår kanothall, lokalmässigt har vi de lokaler vi behöver idag. Vill 
Karlskoga kommun ex flytta vår kanothall så är vi öppen för samtal om detta. Det 
som kan förbättras på Näset är grönområdena, vi har varit utsatta för skadegörelse 
och inbrott. Vi föreslår att träd tas bort framför klubbhus och på udden, det öppnar 
upp Näset och man får bra” insyn” från cykelbana/strandvägen. Röja sly och gräs 
oftare hjälper också till. Fler grillplatser behövs. Ett stort problem för oss är vår 
kanotbrygga, allmänheten (målsättning är väl att fler personer ska röra sig vid 
näset) tror att den är allmän badbrygga, vi kan inte lämna kvar ex skor/tofflor, 
utrustning till kanoter. Antingen är det borta eller ligger i sjön, det förekommer 
också att allmänheten grillar på bryggan. Därför föreslår vi en låsbar grind ner till 
bryggan, då kan vi också ha vår båtklubb förtöjd vid bryggan som vi använder i 
verksamheten. Detta kan vi inte ha i dagsläget på grund av skadegörelse. Om man 
tittar 10-20 år bakåt på ”sjösidan” av västra stranden så har Möckeln vuxit igen 
väldigt mycket, det främst vass längst ut på udden och bort mot gamla båthamnen-
folkhögskolan. Att ta bort vass kommer att göra mycket för ett trevligare intryck.  
 
En fråga/ fundering är angående båttrafiken, hur det blir med tanke på nybyggnad 
av villor med grävd vik med båtplats. De nya bostadsrätterna ska väl också få 
båtplats. Vi har sett en markant ökning av båtar och vattenskotrar de senaste åren. 
Detta stör oss väldigt i vår träning. En elegant lösning på detta och knyta ihop 
Näset med udden vid folkhögskolan (vidare mot motions banan Aggerud) är en 
flytande betong pir/brygga från Näset. Se ex Nyköping har en sådan lösning. Då 
kan man göra en båtpassage i piren för att begränsa båttrafiken. Den kan då 
användas som endast gångbana och ha soffor, badstegar för ett trevligt intryck.   
Karlskoga 25 november 2020 Anders Jonsson Bofors kanotklubb  
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5.2 Service  
 
Kommersiell service 
Inom området finns restauranger/caféer; Bangolfkiosken (drivs av Woodys 
fotbollsförening sommartid) Pumphuset (privat), Restaurang och hotell 
Strandkanten, Badhus med kafé.  
 
Övrig offentlig service       
Toaletter/RWC finns på Näset i bangolfhuset och Badhus med gym.  
 
Arbetsplatser  
Arbetsplatser finns på Pumphuset kafé, Bangolfkiosken sommartid, Strandbadet, 
Strandkanten och Boda Borgs sommarverksamhet.  
 
Teknisk försörjning  
Området är anslutet till det allmänna ledningsnätet. Ledningar för el, fjärrvärme, 
dag-, spill- och vatten korsar området i söder- och norrgående riktning längs gång- 
och cykelvägen. Dag-, vatten- och spillvattenledningar samt ledningar för 
kombinerat avlopp går ut i sjön Möckeln.  
 
Lek, rekreation  
Det finns idag ett utegym (ett så kallat stockgym) med några 
tillgänglighetsanpassade moduler tennisbanor (sköts av Bofors 
tennisklubb), minigolfanläggning (drivs av Woodys 
fotbollsförening), en lekpark som till stora delar är tillgänglighetanpassad och är 
för de mindre barn. En belyst gångväg fins runt Näset, stora grönytor för 
spontanverksamhet, beachvolleyplan, basketplan, flera grillplatser efter hela 
sträckan. Vintertid, när väderleken tillåter, spåras delar av gräsytorna för 
längdskidåkning ett uppskattat inslag och många åker skridskor eller spelar 
ishockey på sjön när isen ligger.   

                   På Näset finns det ett av de få skogslika områdena i detta område, där det finns 
                   planer på att kunna använda skogen som ett större lekområde då det finns naturlig  
                   naturlig skugga, som avbrott sol och bad, där man kan använda sig av ett mer 

naturäventyrligt tema för flera olika åldrar och utmaningar i olika höjder.  
Höjden på Näset är en outnyttjad plats idag, det har stått boningshus där tidigare 
och idag en öde plats där man har en fin utsikt över sjön och närområdet. Många 
flanörer går en sväng upp, för en stunds kontemplation och att titta på utsikten. 
Det finns ingen sittplats idag och platsen skulle kunna behöva något som 
fastställer platsen, som finns där året om och syns även under mörkare perioder på 
året. Eventuellt någon mindre byggnad med sittmöjligheter och en mindre 
utomhus scen för musik, vigslar eller utförande av gymnastik eller yoga under 
sommarhalvåret.  
 
I utvecklingen av västra Möckelnstrand ska fokus på att säkerställa en god, jämlik 
och jämställd hälsa och välbefinnande för alla i alla åldrar vara vägledande utifrån 
kommunens folkhälsopolitiska program. Utvecklingen ska genomsyras av 
mänskliga rättigheter och fokusera på att skapa goda förutsättningar för 
hälsosamma levnadsvanor oavsett ålder och funktion.  
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Naturen är okodad och påverkar hälsa och välbefinnande i alla åldrar på flera 
positiva sätt. Förslagsvis ska den naturnära möjligheten som redan finns förstärkas 
där tillgänglighet oavsett funktion och ålder tas hänsyn till. En förutsättning för att 
området ska vara attraktivt för alla är känslan av trygghet vilket förslagsvis 
behöver integreras som en viktig aspekt i utvecklingen. Det kan handla om 
belysning och sikt men i balans så att inte naturliga element som buskar och träd 
tar för stor skada. Vad som anses vara en attraktiv miljö som uppmuntrar till lek, 
rekreation och vila varierar. Att få till en mix av funktioner på platsen bidrar till 
ett ökat flöde av besökare och därmed ökar också den sociala kontrollen och 
tryggheten på platsen. För att skapa detta på ett framgångsrikt sätt bör delaktighet 
och inflytande från invånarna ses som en tillgång och möjlighet till positiv 
förändring som attraherar och välkomnar.     

   
Den fysiska miljön har makten att forma människors livsvillkor och 
levnadsvanor idag och framöver. Barn har rätt till en god uppväxtmiljö där den 
fysiska omgivningen har stor betydelse för barns utveckling och hur miljön på 
flera sätt kan främja barn och ungas hälsa, utveckling och lärande. Därför är 
förslaget att utveckling av området fokuserar på delar med lekmiljöer av högt 
lekvärde för barn i flera åldersspann. Miljöer som kan upplevas med alla sinnen, 
där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum, miljöer som stimulerar till 
nya utmaningar, lockar till lek och fysisk aktivitet. Miljöer som också tillåter barn 
och unga att skapa och vara delaktiga på egna villkor. För att göra området 
tillgängligt för barn måste utvecklingen ske i balans till att skapa en välkomnande 
och tillgänglig miljö för de som är med barnen, där alla åldrar kan leka och röra på 
sig tillsammans.  
  
Barn och vuxna har rätt att känna till barnets rättigheter (artikel 42 i 
barnkonventionen). Som en del i utvecklingen är förslaget att inkludera kunskap 
om barnets rättigheter som en del i lekmiljön. Kunskapen ska vara tillgänglig både 
för barn och vuxna. Detta på ett spännande sätt så det lockar till nyfikenhet och 
vilja att lära sig mer oavsett ålder, funktion, kön, eller etnicitet. Möjlighet till 
digital interaktion via exempelvis karta och quiz önskas kunna kopplas till 
platsen. Förslaget är framtaget av barn i Karlskoga.  

 
6. OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR  

              
6.1 Landskapsbild 
  
Landskapet i förstudiens markområde består av öppna gräsytor samt 
uddenudden (Näset) som håller något högre naturvärden. Udden utgörs av gles 
tallskog med flertalet äldre individer. Markområdet går att nå från flera olika 
ritningar och det finns god tillgänglighet i form av flera parkeringar och enskilda 
gång- och cykelvägar. Det finns även viss tillgänglighet från vattnet. Strandpartiet 
längs med Möckeln består till stor del av utfylld mark med massor från det stora 
bostadsbyggandet under Karlskogas expansion från 1940 till 1970. Tidigare gick 
det att skydda landskapet mot sådant som uppfattades som förfulande genom 
landskapsbildskydd. Begreppet finns inte kvar i nuvarande lagstiftning 
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(Miljöbalken) men för områden som har skyddet gäller det fortfarande och det 
krävs då tillstånd från länsstyrelsen vid åtgärder i dessa områden.  
 
Något landskapsbildskydd finns inte i eller omkring förstudiens markområde. Det 
kan ändå finnas skäl att beakta det visuella värdet av landskapet vid en 
exploatering i eller i närheten av markområdet och då främst om det planeras för 
höga byggnader som kan avvika från övrig bebyggelse.  
Visuellt dominerande i området är de längre siktlinjerna längs med strandlinjen 
samt uddens äldre tallar och topografi. Stadens kvarter breder ut sig i norr om än att 
de inte når ända ner till strandlinjen. Stora grönytor breder ut sig mellan kvarteren 
och vattnet, vissa är mer frekvent skötta medan andra är buskigare. Träd och buskar 
bryter av de stora ytorna. 
 
Riksintresse  
Markområdet berörs av riksintresse för 
totalförsvaret Villingsbergs skjutfält, område särskilt behov av hinderfrihet. Den 
planerade förstudien bedöms inte innebära någon konflikt med nämnt 
riksintresse.  
 
Fyndplats  
På udden har en fyndplats påträffats.  Fyndet är en trindyxa, med rundovalt tvärsnitt 
och slipad egg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad enligt Riksantikvarieämbetets 
hemsida. Fyndplats kan aldrig bedömas som fornlämning utan regleras vid behov 
enligt 2 kap. 3-5 §§ KML.  

 

       
 

Vegetation / Naturmiljö  
 
De stora gräsytorna i området utgör en grund för de sociala värdena som 
strandområdet har. Dock är de stora klippta gräsmattorna av begränsad betydelse 
för den biologiska mångfalden. Ett mål skulle kunna vara att blanda in olika ytor 
av ängsmark. Rätt placerad kan det både gynna den biologiska mångfalden och 
samtidigt inte hindra allmänhetens nyttjande av området. Det skulle till och med 
kunna gynna nyttjandet av området då högre gräs och örtvegetation kan fungera 
som rumsavdelare men inte begränsa ljus eller sikt.  
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Udden mitt på området, Näset, hyser de högsta biologiska värdena knutna till 
de gamla tallarna. Vid Näset föreligger problem med dumpade rester av glas och 
annat material från tiden när det låg bryggerier här. Det finns även rester från ett 
kallbadhus på den södra sidan. Nordöstra sidan av Näset bedöms fortfarande ha så 
stora mängder med krossglas att den inte kan klassas som en säker badplats.   
Det finns en dunge av lövträd utmed gång- och cykelvägen söder om udden som 
bryter av de stora öppna gräsmattorna och som hyser ett visst biologiskt värde för 
bl.a. fågellivet. Dungen är en viktig del i den gröna infrastrukturen i staden.   
 
Generellt i området är det viktigt att använda träd, buskar och eventuellt 
ängsytor på ett sätt som ramar in, avgränsar styr besökare. Träd i området ska 
både fylla funktion för den biologiska mångfalden och skapa ekosystemtjänster 
för besökare som t.ex. beskuggning. 
 
Biotopskydd  
Det finns i området inga noterade skyddade biotoper enligt det allmänna 
biotopskyddet.  
 
6.2 Miljöförhållanden  
 
Vatten  
Förstudiens markområde ingår i delavrinningsområdet benämnt utloppet av 
Möckeln. Möckeln är en måttligt näringsrik sjö med måttligt brunfärgat vatten. 
Sjöns pH är nära neutralt och buffertkapaciteten mot försurande ämnen är god. 
Vid senaste mätningarna var kvicksilverhalterna i gädda låga. Sjöns ekologiska 
status har bedömts som måttlig. Det är bottenfauna (bottenlevande djur) som varit 
avgörande för bedömningen. Artsammansättningen hos växtplankton (alger) visar 
på hög status. De allmänna förhållandena, som är en sammanvägning av 
klassificeringarna för näringsämnen (god status) och försurning (hög status), har 
sammantaget god status. Det förekommer vandringshinder i anslutning till 
vattenförekomsten. Bedömningsgrunder i föreskrift har tillämpats. Kvalitetskrav 
miljökvalitetsnorm (MKN) är god ekologisk status till 2027.  

  
Trafikbuller  
Enligt Plan- och bygglagen ska bland annat bostadsbyggnader lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet i 
fråga om omgivningsbuller. Buller beaktas därmed inom sådana områden genom 
förordningen (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  
  
Förstudiens markområde påverkas av trafikbuller från Boängsvägen, Strandvägen, 
Hertig Carls allé och Karlavägen. Alla dessa vägar är lokalgator och 
av dessa belastas Boängsvägen samt Hertig Carls allé av högst ÅDT 
(årsdygnstrafik). Örebrovägen (E18) nås närmst inom cirka 200 meter samt 
järnväg nås närmast inom cirka 250 meter. Boängsvägen och Hertig Carls allé 
erhåller högst ÅDT och bedöms som de troliga bullerkällorna.  
 



 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

14 
 

 
 
 
Väginformation följer nedan: 
 
Boängsvägen (2020)  
Antal fordon/dygn: 1700  
Andel tung trafik: 2 %  
Medelhastighet (skyltad hastighet): 50 km/h  
Vägbredd köryta: 7 meter  
  
Hertig Carls allé (2016)  
Antal fordon/dygn: 1873  
Andel tung trafik: 2 %  
Medelhastighet (skyltad hastighet): 30 km/h  
Vägbredd köryta: 6,5 meter  
  
Bullerberäkningar kan utföras vid behov.  
 

                   Luftföroreningar  
Statusen på luftkvalitén i Karlskoga är osäker eftersom övergripande 
luftmätningar och/eller beräkningar inte har utförts sedan 2006. Dock bedöms den 
lokala luftkvalitén inom förstudiens markområde som god med tanke på dess 
avstånd från högt trafikbelastade vägar.  
 
6.3 Topografi och geologi 
Markområdet är relativt flackt, frånsett från udden. Det skiljer endast ca 0,5 meter 
i höjdled mellan de nordöstliga (+91,2 m.ö.h) och områdets sydvästra delar 
(+91,6 m.ö.h) på ett cirka 1,3 kilometer stort avstånd. Det finns en mindre 
upphöjd åsrygg på udden (+98 m.ö.h) om cirka 750 m2.  
  
Enligt granskningskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) består 
förstudiens markområde av lera och silt och Isälvssediment.  
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   Lera och silt redovisas med gult och Isälvssediment redovisas med grönt i 

kartan. På udden redovisas dessa båda genom grönt raster.  
 
Ras- och skredrisk   
Det förekommer ras- och skredrisk samt risk för radonförekomst inom förstudiens 
markområde. Detta enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU).  
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Radonriskområde redovisas med rött och ras- och skredrisk redovisas med 
orange raster i kartan.  
 
Skyfallskartering  
En skyfallskartering för Karlskoga tätort har tagits fram under 2019 som redovisar 
flödesriktningar samt simulering av översvämningsnivåer vid ett 100-årsregn, dvs 
ett regn som statistiskt inträffar en gång på 100 år. Vid eventuell exploatering bör 
en fördjupad undersökning göras. 
     

 

 
 
 
6.4 Markägarförhållanden 
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Förstudiens område är cirka 559 000 m2, ca 56 ha, stort varav cirka 179 000 m2 är 
land och cirka 380 000 m2 är vattenområde. Karlskoga kommun är fastighetsägare 
för stora delar av markområdet.  
 
Fastigheterna Bregården S:7 ägs av en samfällighet för respektive fastighet. 
Samfällighet Karlskoga Bregården S:7 syftar till upplagsplats. Fastigheterna 
Bregården S:8, S:9 och S:10 ägs av en samfällighet för respektive fastighet. 
Samfällighet Karlskoga Bregården S:8 syftar till fiskestrand, Karlskoga Bregården 
S:) syftar till vattenområde i sjön Möckeln och Karlskoga Bregården S:10 syftar till 
betesmark mellan sjöstrand och inägorna. Detaljplanen 1883-P19/12, 
Strandpromenaden, del av Bregården 2:84 mfl som fick laga kraft 2018-10-24, 
påverkar samfälligheterna. 
 
Detaljplanens genomförande innebär att samfälligheterna S:8, S:10 och delar av S:9 
anges som allmän platsmark där allmänheten har tillträde. Samfälligheterna ägs 
idag av privata fastighetsägare där skötseln av mark- och vattenområdena sköts av 
kommunen.  
 
Kommunens intentioner är att strandpromenaden ska vara en tillgång för 
allmänheten och kommer därför att lösa in hela/del av samfälligheterna i samband 
med genomförandet av detaljplanen. Det innebär att delägare i samfälligheterna inte 
längre har rätt att nyttja mark- och vattenområdena som anges som allmän 
platsmark.  
Inlösen av samfälligheterna avser att förvärva äganderätt och nyttjanderätt till 
mark- och vattenområden inom planområdet för att säkerställa allmänhetens 
tillträde. Kommunen har efter detaljplanens genomförande avsikt att bedriva 
skötsel av allmänna mark- och vattenområden inom planområdet då kommunen 
kommer vara huvudman för allmän platsmark. Inlösen sker med stöd av Plan- och 
bygglag (2010:900) 6 kap. 13 § där det framgår att kommunen får lösa in mark eller 
annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats.  
 
Detaljplanen formaliserar i stort hur marken och vatten nyttjas idag och innebär att 
allmänhetens åtkomst till vattnet och stränderna säkras.  
Berörda samfälligheter är tillkomna på1800-talet och fyllde ett behov för den tidens 
jordbruk. Andelarna i samfälligheterna har genom åren spridits genom uppdelning 
av de gamla jordbruksfastigheterna och är numera utspridda på mängder fastigheter 
där många är villafastigheter. 
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                  Röd linje redovisar samfälligheternas gränser som enligt detaljplanen kommer att 

       lösas in. 
 

Fiskesamfälligheter  
Inom förstudiens område finns nio fiskesamfälligheter som ingår i Möckelns 
fiskevårdsområde. Den planerade förstudien bedöms inte innebära någon konflikt 
med nämnda fiskesamfälligheter. 
 

  
 
6.5 Kulturmiljö  
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Inom förstudieområdet ligger två områden med högt kulturhistoriskt värde. 
På Näset ligger två äldre pumphus. Huset på fastigheten Bregården 2:77 används 
som café under sommartid idag.  
 
Huset längst ut på Näset byggdes år 1905 och det andra, större, år 1915 då man 
behövde större kapacitet. Vattnet pumpades upp från Lokaådern först till det lilla 
pumphuset och sedan vidare till det större pumphuset. Därifrån pumpades det 
vidare till ett vattentorn på Rävåskullen för vidare transport till kunderna i 
Karlskoga. 
 
    Byggår 1915 

      

 
 
 

    Byggår 1905 

        
 
I pågående Bevarandeprogrammet är husen markerade med röd färg, mycket högt 
kulturhistoriskt värde: 
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RÖD 
Mycket högt kulturhistoriskt värde 
 

 
Röda byggnader är mycket välbevarade och goda exempel på sin byggnadstyp och 
arkitekturstil. De har en stor betydelse för Karlskogas historia och stadsbild, och 
kan även vara mer eller mindre unika. 
 
Vad innebär det? 
 
Förändringar och underhåll ska göras varsamt. Byggnaden får inte förvanskas. En 
förvanskande åtgärd är en som genom sin utformning sänker de kulturhistoriska 
värdena. Förvanskningsförbudet är inte ett förbud att förändra – respekterar och 
bevarar man värdena kan ändå ofta olika åtgärder utföras.  (PBL 8 kap 13-14 §, 8 
kap 17 §) 
 
I vissa fall finns områdesbestämmelser eller detaljplaner där skyddsbestämmelser 
q och varsamhetsbestämmelser k för kulturhistoriskt värdefulla byggnader ingår. 
Det kan framför allt gälla blå och röda byggnader.  
 
Värdebeskrivning 

Offentliga byggnader med många fina detaljer och hög kvalité i materialval. 
Byggnadstyper som det inte finns så många kvar av. Vattenkranen visar på 
tidigare funktion och är unik då detta är den enda byggnad i Karlskoga som har en 
blindering av detta slag. I och med att båda pumphusen finns kvar har de ett 
pedagogiskt värde som kan visa på hur vattnet pumpades upp och vidare till 
karlskogaborna. 
 
Inga exteriöra förändringar bör utföras. Vid en eventuell omläggning av taket bör 
man fundera på att lägga ett skivtäckt plåttak istället för dagens bandplåt. Vid 
åtgärder/underhåll bör material och utformning utföras med hänsyn till 
byggnadernas karaktär. Viktigt att tänka på är takens utformning och material, 
fasadernas detaljer, fönster och dörrar. Uteplatsen vid det större pumphuset bör 
anpassas efter byggnadens särdrag. En klottersanering bör utföras på det lilla 
pumphuset. 
 
Grönfeltsgården utgörs av en udde i Möckeln. Bebyggelsen initierades av 
veterinären Felix Grönfeldt. Två av de tre husen uppförde i början av 1880-talet 
som arbetarbostäder för de som arbetade vid Bofors. Det var alltså inte Bofors 
själva som lät bygga dessa bostäder utan en privatperson, vilket får anses som 
något ovanligt. Det tredje huset kom till på 1890-talet och användes till en början 
som bostad av familjen Grönfeldt men gjordes senare om till arbetarbostäder. På 
platsen har det funnits ytterligare en arbetarbostad, ett uthus med stall, ett större 
dass och en vedbod. Uthusen och en av arbetarbostäderna revs på slutet av 1960-
talet. Efter att byggnaderna slutade användas som arbetarbostäder har här bland 
annat funnits vandrarhem, inredningsbutik, friskvårdscentral och utställningslokal. 
Numera finns här hotell Grönfeltsgården och restaurang Strandkanten. 
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I pågående Bevarandeprogrammet är markerat med röd färg, mycket högt 
kulturhistoriskt värde: 

 
RÖD 
Mycket högt kulturhistoriskt värde 

Röda byggnader är mycket välbevarade och goda exempel på sin byggnadstyp och 
arkitekturstil. De har en stor betydelse för Karlskogas historia och stadsbild, och 
kan även vara mer eller mindre unika. 

Vad innebär det? 

Förändringar och underhåll ska göras varsamt. Byggnaden får inte förvanskas. En 
förvanskande åtgärd är en som genom sin utformning sänker de kulturhistoriska 
värdena. Förvanskningsförbudet är inte ett förbud att förändra – respekterar och 
bevarar man värdena kan ändå ofta olika åtgärder utföras.  (PBL 8 kap 13-14 §, 8 
kap 17 §) 
 
I vissa fall finns områdesbestämmelser eller detaljplaner där skyddsbestämmelser 
q och varsamhetsbestämmelser k för kulturhistoriskt värdefulla byggnader ingår. 
Det kan framför allt gälla blå och röda byggnader. 
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Värdebeskrivning 
 
Sammanhållen miljö som speglar arbetarnas bostadsvillkor under andra halvan av 
1800 talet.  
Inga exteriöra förändringar bör utföras om det inte gäller återgång till tidigare 
utseende. Vid en senare omläggning av taken bör man återgå till lertegel där det 
idag ligger betongpannor. Vid åtgärder/underhåll bör material och utformning 
utföras med hänsyn till byggnadernas karaktär. Altaner bör anpassas efter 
byggnadernas särdrag.  

 
7.  BEBYGGELSEFÖRUTSÄTTNINGAR  
 
     7.1 Områdesbeskrivning            
 
     Ett ganska stort område som sluttar ner mot sjön Möckeln. Området sträcker sig 
     från gamla småbåtshamnen till Boforsudden. Området är sedan en lång tid tillbaka 
     en uppskattad plats för allmänheten med sina tre badplatser, stora gröna ytor för 
     olika aktiviteter och en gång- och cykelväg som utgör ett fint stråk längs 
     Möckeln. Närmast angränsande bebyggelse till området är kvarteren Näckrosen,  
     Svanen, Sjöorren, Svärtan, Krickan, Knipan, Lommen, Ejdern och två nyligen 
     uppförda och inflyttade flerfamiljshus på fastigheten Visheten 1.  

 
       Visheten 1 

         
 

En ny småhusbebyggelse är på gång närmast gamla småbåtshamnen i Lilla 
Aggerudsviken.    
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Sjönära bebyggelse har funnits i stadsdelen länge och i närheten till vattnet har här 
funnits verksamheter som har dragit nytta av vattnet. Här har bland annat funnits 
kallbadhus och flera bryggerier och den äldsta bebyggelsen som idag finns kvar är 
från efter 1850-talet.  
 
Här har funnits stora jordbruks- och hagmarker och ett större bostadsbyggande 
påbörjades först runt 1930-talet. Att bostadsbyggandet tog fart runt 1930-talet 
syns tydligt på flertalet funkisvillor i området. Det som utmärker bebyggelsen är 
att det här finns ett flertal lite större och mer påkostade villor med bland annat en 
före detta representationsvilla och större arkitektritade hus. Här finns även skolor, 
badhus och servicehem. 
Näset som ligger på en udde är ett av de mest populära strandområdena vid 
Karlskogas strandlinje med många aktiva föreningar och möjligheter till 
rekreation. 
 

       Näset 

       
  
      7.2 Trafik  
 
      Områdets anslutningar mot centrum och E18 blir via Boängsvägen i väster och 
      Boåsvägen i norr. Via Hyttåsvägen ansluter sig området till E18 i öst. Tillfarter till  
      området sker från Strandvägen, Karlavägen, Södra Viaduktgatan och 
      Industrivägen. En gång- och cykelväg som ingår i det kommunala vägnätet för 
      gång och cykel finns i nordöstlig respektive sydvästlig riktning. Parkeringar finns 
      vid Näset, Badhuset, Grönfeltsgården och vid de två nya flerfamiljshus på  
      Bagängsvägen. Busshållplatser för region- och stadsbussar finns cirka 700 meter 
      nordväst på Degerforsvägen och busshållplats för stadsbussar finns cirka 300 
      meter norrut.  
      Från gamla småbåtshamnen till Grönfeltsgården längs med strandlinjen och 150 
      meter ut i vattnet råder det motorbåtsförbud. 
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8.  FÖRSTUDIESKISS   
 
Arkitekter från Norconsult har gjort ett övergripande gestaltningsförslag som har 

    diskuterats i både arbetsgruppen och styrgruppen.  
 

Ett reviderat gestaltningsförslag kommer i sin helhet att skickas separat. 
     

Förstudien kommer att skickas på en internremiss innan ett beslut om hur 
     kommunen informerar allmänheten fattas. 
 
9.  SAMMANFATTNING  
 

          Området ska utvecklas och få en mer stadsmässig karaktär med respekt till alla goda  
             förutsättningar som redan finns på plats idag. Området ska bli tillgängligt, tryggt och 
             säkert för alla Karlskogas invånare och besökare. Det ska bli en plats som skapar 
             en stolthet i vår moderna, välkommande, kloka och innovativa kommun. 
              
             Attraktivitet och hållbarhet är centrala frågor för kommunen att arbeta mot. För att 
             lyfta fram detta så antog kommunfullmäktige år 2020 ett miljöprogram som leder 
             vägen för hur Karlskoga ska bidra till och arbetar för en hållbar utveckling.  
             Kommunen har i arbetet med att ta fram miljöprogrammet utgått ifrån Agenda 2030 
             och Sveriges nationella miljömål och har sedan i miljöprogrammet formulerat 
             egna fokusområden vilka är Klimat, Resursanvändning, Vatten, Samhällsplanering 
             och Biologisk mångfald.   
 
          År 2019 blev Karlskoga kommun tillsammans med Degerfors kommun 
             pilotkommuner som certifierades till att klassas som barnrättskommun av UNICEF 
             (UNICEF 2021). Metoden barnrättskommun är ett verktyg för kommuner att 
             implementera barnkonventionen, så att den genomsyrar 
             hela verksamheten. Att vara en barnrättskommun innebär att arbetet utgår från 
             UNICEF:s fem mål för vad som krävs att få certifieras som en barnrättskommun:  
            1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen och efterlevs på alla nivåer.  
            2. Barn kan påverka i frågor som är viktiga för dem.  
            3. Barn kan delta i planering, utformning och utvärdering av den verksamhet som är 
                avsedd för dem.  
            4. Barn upplever trygghet i sin kommun.  
            5. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som rör barn. 
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             Våra förutsättningar och levnadsvillkor har ändrats med tiden vilket bland annat har 
             resulterat i att nya lag och krav har tillkommit bland annat krav på tillgänglighet, 
             barnkonventionen och energibesparingar och att vi som kommunen uppfyller de 
             kraven är en stor utmaning för samhällsplaneringen, samhällsbyggandet och för oss 
             alla i Karlskoga. Samhällets utveckling kräver olika förändringar. 
 
             Med förändringar av mark och vegetation förändras upplevelsen av platsen sett 
             från omgivningen. För att från håll signalera parkstråket skapas entréplatser där vi 
             identifierat naturliga ingångar till parkområdet. Dessa stärks och synliggörs genom 
             en sammanhållen gestaltningsidé. Entréerna kompletteras med stenläggning, 
             belysning, möbler, plantering med naturliga växter och en grafisk presentation 
             av parkstråket. Vid varje entré finns en bänk för både stora och små. Här 
             placeras även cykelparkering för att uppmuntra och förenkla för de som cyklar hit. 
 
             När mörkret faller förändras städerna och olika känslor väcks från spännande och 
             romantisk till skrämmande och otrygg. Känslan av trygghet 
             under dygnets alla timmar har en stor betydelse för människors användning av stadens 
             offentliga platser. En positiv och trygg känsla i staden kan stärkas genom behaglig 
             ljussättning som bidrar till överblickbarhet och orienterbarhet. 
             Olika stadsrum kräver olika mycket och olika typer av ljuskällor. Genom att utveckla 
             belysningen i området möjliggörs att västra Möckelnstranden befolkas mer även 
             under den mörka tiden på dygnet och året. Detta resulterar i sin tur mer människor i 
             omlopp inom området vilket skapar en ökad trygghet likväl som en naturlig 
             bevakning mot sabotage, nedskräpning och brottsrelaterade aktiviteter. Särskilt fokus 
             ska läggas på Näset som idag upplevs som otryggt. 
 
             Olika typer av offentlig- och konstnärlig utsmyckning kommer att hitta sin plats längs 
             stranden för att ännu mer skapa trivsel och stolthet. 
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             Sammantaget så skapas ett område som ska upplevas mer levande under hela året 
             men vi ska också tänka att en stadsutveckling är en ständig process och har egentligen 
             inget slutmål. Med fördel så delas utvecklingen av västra Möckelnstranden in i ett 
             antal delområden med egna etappmål, tidsplaner och budgetkalkyler. 
             Den övergripande gestaltningsidén har varit att skapa ett pärlband av platser längs 
             stranden med olika aktiviteter för alla. 
             Området är indelat i sju delar med förslagna åtgärdsbeskrivningar. 
 
             Del 1 
 

              
              
             Vid den Gamla småbåtshamnen byggs det till en modern brygga med en bred 
             solbrygga i söder som eventuellt avslutas med en pir och en gästbåtbrygga 
             på andra sidan av viken. 
 
             En toalett anläggs i anslutningen till bryggan. På udden intill piren skapas en rastplats     
             med bänkbord, grill och plats för till exempel glassförsäljning. Längs stranden  
             Strandvallen placeras solstolar, duschar och parasoll som en del i ett nytt   
             möbelprogram och kompletteras med skuggande träd för soliga sommardagar på 
             stranden. 
  
             På den befintliga fotbollsplanen anläggs en kulle och växtlighet som en barriär mot 
             Boängsvägen. Kullen skapar rumslighet till den öppna gräsytan och skapar en 
             pulkabacke under vintertid. Buskar bör placeras på västra sidan för att undvika att  
             pulkaåkning sker mot vägen. Den befintliga fotbollsplanen minskas men det finns  
             fortfarande utrymme för en 7-mannaplan om mål placeras på den öppna gräsytan.  
             Ytan kan också användas vid lek och spel i samband med häng på stranden. 
 
             Del 2         
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           I det befintliga skogspartiet samlas stora mängden dagvatten (blå markering) vilket 
           gör att klimatanpassningsåtgärder för att hantera vattenmassor exempelvis vid  
           skyfall behöver göras i området för att skapa naturlig fördröjning och naturlig rening 
           som minskar risken för övergödning och föroreningar ut i Möckeln. Här är    
           förutsättningarna goda för en kombinerad vattenpark som både hanterar  
           klimatanpassning och rening samtidigt som det kan skapas förutsättningar till en 
           naturlig lekplats, en lekotop som möjliggör naturpedagogik, lek och upplevelse för 
           alla åldrar. Här finns vidare möjligheter att även tänka biologisk mångfald likväl 
           som estetik vid utformningen för att lyfta platsens mångfunktionalitet ytterligare.   
 

             Skogen öppnas upp och mindre gläntor skapas. En tillgänglig stig täckt med barkflis 
             leder besökare genom skogspartiet och gör det möjligt att dra en barnvagn eller 
             rullstol genom skogspartiet. Konst integreras i gestaltningen för att skapa identitet 
             på platsen genom exempelvis målade ögon på ett stenblock. 
 
             Varje glänta utvecklas till en attraktiv lekmiljö såsom en busklabyrint, en 
             samlingsplats av stockar, en balansbana, en kojbyggarglänta med löst material. 
             En dikesfåra och dammar med vatten anläggs som komplement till lövskogen. 
             Vattnet och dess växt- och djurliv kan utforskas med hjälp av stenar att balansera på, 
             dikesslänter att klättra på och med broar och bryggor över diket. 
 
             Den grön markerade ytan till vänster bedöms lämplig till en kontrollerad 
             ängsblomsplantering. 
             Till höger anläggs en stor fontän med tids- och rörelsestyrd vattenkastare som under 
             vinter kan användas till skridskoråkandet. En toalett anläggs vid entrén till området. 
 
             Del 3   
 

              
 
             Längs strandkanten finns redan en upptrampad stig som ska bredas ut och beläggas 
             med hårdpackadgrus och blir tillgängligt för alla. På detta sätt undviker vi onödiga 
             ingrepp i sjön genom att en brygga anläggs längs stranden då marken redan är 
             åtkomlig där. Det nya gångstråket utformas och upprustas med sitt- och soloaser. 
 
             Delen till höger på udden utvecklas som rast- och grillplats och en fiskebrygga läggs 
             ut i sjön. Fiskebryggan kan kopplas samman med ett kallbadhus.  
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             Del 4 
 

              
 
             Stranden vid västra sidan av Näset är smal och ligger i nära anslutning till 
             Strandvägen.  
             För att skapa en distans för strandbesökarna mot vägen anläggs en granitmur 
             i knähöjd med sittplatser och öppningar för att ta sig ner till stranden. Muren skapar 
             en barriär som förhoppningsvis motverkar att barn eller hundar springer ut i vägen. 

      Befintlig gång och cykelväg bildar en boardwalk längs stranden. 
 

             En toalett anläggs vid entrén till området.   
  
             Del 5  
 

               
 
             Näset är redan idag en plats med många aktiviteter och där görs miljön tryggare 
             Genom att skapa gestaltade platser som fler kan använda. Runt Näset anläggs en 
             brygga och en stor, rund och ihålig brygga i spetsen lite längre ut i vattnet. 
            
             På den öppna ytan mitt på Näset skapas ett vindskydd och sittplatser för Näsets  
             föreningsverksamheter. Här kan de samlas och umgås utanför deras verksamhet. 
             Två padelplaner är på gång på Näset och blir del av aktivitetscentrumet vid 
             basketplan och minigolfbanor. Övriga aktivitetsytor behåller sin nuvarande placering 
             och rustas vid behov. 
           

           I gläntan på höjden finns områdets högsta punkt bland flerhundraåriga tallar och 
           lärkträdlärkträd.  
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           Där placeras en modern, multifunktionell scen att använda vid till 
           exempel dop, vigsel och föreställningar av olika slag. 

 
             Den grönmarkerade ytan till vänster bedöms lämplig att använda till en kontrollerad 
             ängsblomsplantering, gärna kombinerad med bihotell och informationsskylt som på 
             ett pedagogiskt sätt berättar om biologisk mångfaldens betydelse. 
 
             I det befintliga skogspartiet samlas stora mängden dagvatten (blå markering) och 
             området lämpar sig väl att fortsätta användas som en naturlig plats för fördröjning och 
             rening av föroreningar. 
  
              Del 6 
 

               
 

   Temalekplats har fått en ny placering och utgår från förslaget. Den befintliga 
   lekplatsen fräschas upp.               

            
             Området väster om badhuset, mellan villor och gång- och cykelstråket, behålls öppet 
             Till förmån för evenemang och skolaktiviteter såsom friluftsdagar eller 
             fotbollsturneringar, då det finns många skolor i närområdet. 
          
             Placeringen till det nya badhuset är inte ännu bestämd men om det blir strandläget då 
             ska badhuset, tillsammans med ett utomhusbad, placeras närmare sjön. Badhuset ska  
             bli ett modernt hus med arkitektur som vågar ta plats och blir en dragningskraft både 
             för Karlskogabor och besökare. 
 
             Del 7 
 

               
 
              Utegymmet behåller sin nuvarande placering och rustas vid behov. Ett lägre 
              Buskskikt skapar en tydligare rumskänsla kring gymmet.  
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De grönmarkerade ytorna bedöms lämpliga som ängsblomsplantering som gynnar 
biologisk mångfald och naturpedagogiska inslag i området 

 
              Längs strandkanten finns redan en upptrampad stig som ska bredas ut och beläggas 
              med hårdpackadgrus och blir tillgängligt för alla. På detta sätt undviker vi onödiga 
              ingrepp i sjön genom att en brygga anläggs längs stranden då marken redan är 
              åtkomlig där. Det nya gångstråket utformas och upprustas med sitt- och soloaser. 
 
            
 
 
           
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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SBN § 17  Dnr 2019-00033  
 
Uppdrag att göra en förstudie för utveckling av Näset 
Sammanfattning av ärendet 
Näset är ett av de mest populära strandområdena vid Karlskogas 
strandlinje med många olika aktiva föreningar och möjligheter till 
rekreation. Även företag finns representerade under olika delar av året i 
form av restaurang, aktivitetsförsäljning och evenemang. 
 
Under åren har det gjorts flera olika insatser, med beachvolleybollplaner, 
bouleplaner, ny belysning och nu även övertagande av Karlskogas äldsta 
pumpstation.  
 
Det finns många intressenter att ta hänsyn till och det finns stora 
möjligheter att utveckla Näset både runt, uppe på kullen, och i det lilla 
skogsområdet. Näset är även utpekat i Purpleflag som ett område att 
trygghetssäkra.  
 
Utvecklingen av Näset krävs att alla intressenter i området är med samt 
att den Strandgrupp som idag finns är involverade och en medborgar-
dialog kommer att genomföras för att fånga upp vad medborgarna tycker. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ge samhällförvaltningen i uppdrag 
att genomföra en förstudie till Utveckling av Näset enligt tjänsteskrivelse 
Uppdrag att göra en förstudie för utveckling av Näset.  
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2019  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ge Samhällsbyggnadsförvaltningen 
uppdraget att genomföra uppdrag förstudie för utveckling av Näset.  
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen uppdraget att genomföra uppdrag förstudie för utveckling 
av Näset. 
 
Expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 





 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Madeleine Eriksson 

Tjänsteskrivelse 1(4) 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Duvan 10 – del av Järnvägsgatan – beslut om 
antagande av detaljplan 
Sammanfattning 
En ansökan om planbesked kom till Samhällsbyggnadsförvaltningen den 
29 september 2019 med avsikten att få en ny detaljplan upprättad för 
fastigheten Duvan 10. Samhällsbyggnadsnämnden gav den 12 december 
2019 positivt planbesked för fastigheten Duvan 10 samt uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Duvan 10 – del av Järnvägsgatan. 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder (B). 
Ytterligare markanvändning som centrumändamål (C) har tillförts på 
plankartan för att göra användningen av fastigheten flexibel. 

 
Planområdet är beläget i Karlskoga kommuns västra centrumdelar, ca 
600 meter väster om Alfred Nobels torg och 70 meter öster om 
Karlskoga busstation. Planområdet avgränsas direkt norr och öst av 
flerbostadshus och i söder av Järnvägsgatan. Planområdet utgörs i 
huvuddrag av en huvudbyggnad som under de senaste åren används för 
bland annat gym, handel och andra verksamheter.  

 
Samrådshandlingar arbetades fram under 2020 och förslag till detaljplan 
sändes ut på samråd mellan den 8 juli till den 26 augusti 2020 och 
därefter på granskning mellan den 5 maj till den 19 maj 2021. Under 
samråd- och granskningsskedet har synpunkter inkommit från bland 
annat Länsstyrelsen i Örebro län och Trafikverket som riktas mot 
planförslaget. Planhandlingarna har reviderats mellan samråd, 
granskning och antagande utifrån de synpunkter som inkommit.  

 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för 
Duvan 10 – del av Järnvägsgatan  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juli 2021. 
Antagandehandlingar för Duvan 10 – del av Järnvägsgatan: plankarta, 
planbeskrivning samt granskningsutlåtande. 
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Bakgrund  

 
Planområdets ungefärliga läge 

En ansökan om planbesked kom till Samhällsbyggnadsförvaltningen den 
29 september 2019 med avsikten att få en ny detaljplan upprättad för 
fastigheten Duvan 10. S Samhällsbyggnadsnämnden gav den 12 
december 2019 positivt planbesked för fastigheten Duvan 10 samt 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Duvan 10 – del av 
Järnvägsgatan. 
 
Planområdet är beläget i Karlskoga kommuns västra centrumdelar, ca 
600 meter väster om Alfred Nobels torg och 70 meter öster om 
Karlskoga busstation. Planområdet avgränsas direkt norr och öst av 
flerbostadshus och i söder av Järnvägsgatan. Planområdet utgörs i 
huvuddrag av en huvudbyggnad som under de senaste åren används för 
bland annat gym, handel och andra verksamheter. Ursprungligen har 
byggnaden använts även som bostadsändamål och hotell. 

 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder (B). 
Ytterligare markanvändning som centrumändamål (C) har tillförts på 
plankartan för att göra användningen av fastigheten flexibel. Detta 
möjliggör för att fastigheten helt eller delvis kan göras om till både 
bostäder, butiker, hotell, kontor, restauranger, service, samlingslokaler 
och andra verksamheter som normalt ligger centralt beläget. Utöver det 
skapas det möjlighet att bygga balkonger i riktning dels mot 
Järnvägsgatan, dels norr om befintlig byggnad mot innergården. 
Parkering möjliggörs på den norra delen av fastigheten.  
 
Beskrivning av ärendet  
Ärendet rymmer en beslutspunkt, beslut om att anta detaljplan. 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder (B). 
Ytterligare markanvändning som centrumändamål (C) har tillförts på 
plankartan. 
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Samrådshandlingar arbetades fram under 2020 och förslag till detaljplan 
sändes ut på samråd under 8 juli – 26 augusti 2020 och därefter på 
granskning mellan den 5 maj – 19 maj 2021. Planhandlingarna har 
reviderats mellan samråd, granskning och antagande utifrån de 
synpunkter som inkommit. Under samråd- och granskningsskedet har 
synpunkter från bland annat Länsstyrelsen i Örebro län och Trafikverket 
inkommit som riktas mot planförslaget, vilket bland annat berör en 
prövningsgrundad synpunkt från Länsstyrelsen gällande en potentiell 
markförorening på angränsande fastighet Bregården 2:38. Mellan samråd 
och granskning utfördes en luftmätning i byggnaden på fastigheten för att 
utesluta någon potentiell risk för förorening. Någon risk för 
markförorening kunde inte konstateras under mätningen.  

 
Detaljplanen går i linje med Översiktsplanen och förväntas inte medföra 
en betydande miljöpåverkan därför föreslås planen handläggas med ett 
standardförfarande enligt 5 kap. 7 § PBL (2010:900). 
 
Konsekvenser  
Fastigheten har bedömts i tidigare detaljplaner vara lämpligt för 
bostadsändamål, handel, kontor samt gym. Det anses därmed som god 
planering att återinföra användningsområden som tidigare medgetts inom 
fastigheten. Detta skapar en flexibilitet för fastigheten vilket ses som 
lämpligt i en central del av staden som lätt styrs av efterfrågan på 
marknaden. Att ändra markanvändningen inom aktuellt till en 
kombination av bostäder och centrumändamål anses som positivt då det 
placeras intill redan befintlig infrastruktur, kollektivtrafik samt 
kommersiell service, vilket kommer bidra till mer rörelse inom 
stadsdelen. 

   
Ny detaljplan ändrar markanvändningen från handel och inneidrott (HY) 
till bostäder (B) och centrumändamål (C). 
 
Överväganden  

Överväganden inför beslut om antagande av detaljplan. 
Byggnaden inom planområdet kan väntas byggas om invändigt till 
bostäder i kombination med centrumändamål. I användningen centrum 
ingår ett flertal användningsområden, bland annat att delar av eller hela 
fastigheten kan användas som butiker eller tillfällig vistelse i form av 
hotell och vandrarhem. Genom att förtäta kvarteret med bostäder skapas 
möjligheter för fler människor att bosätta sig i Karlskoga kommun och 
framförallt i centrum med god tillgång till kollektivtrafik samt offentlig 
och kommersiell service, vilket i sin tur skapar förutsättning för social 
hållbarhet. Planförslaget möjliggör även för tillkomsten av fler 
verksamheter i centrum vilket även stärker Karlskoga kommuns 
attraktionskraft.  Ur ett ekologiskt perspektiv innebär även detta att redan 
befintlig infrastruktur, såsom vägar och fjärrvärme m.m. samt 
närliggande samhällsfunktioner, service och kollektivtrafik kan nyttjas, 
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vilket ses som resurseffektivt samt att även befintlig byggnad kan 
fortsättas nyttjas på ett ekonomiskt fördelaktigt sett. 

  
Översiktsplan (2011) 

Karlskoga kommuns Översiktsplan (2011) anger att centrumnära 
boenden ska prioriteras i kommunen. Det anges även att förtätning av 
stadskärnan ska främjas och att redan befintlig bebyggelse ska få 
utvecklas och utformas utefter efterfrågan. Därutöver anges det att 
människor och olika funktioner ska beblandas i staden. Planförslaget går 
därmed i linje med översiktsplanen. 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för 
Duvan 10 – del av Järnvägsgatan.  
  
 

Madeleine Eriksson 
Planarkitekt 
 
 
Expedieras till 
T Henriksen Fastigheter AB 
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Grundkartan upprättad av

Samhällsutveckling och Geodata avdelningen,

Karlskoga kommun

Diarienummer: SBN 2019.00297

Upplysningar: Ska läsas tillsammans med
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på provtagningsprogram och PM mätning av
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INFORMATION

Fastighetsgränser

Trakt och kvartersgränser

Byggnadssymboler

Byggnader

Byggnadslinje

Skärmtak

Trappa, ej fristående

Trappa, fristående

Trappa, hjälppil

Mur

Stenmur

Släntkrön

Släntfot

Slänt, symbol

Järnväg

LAGA KRAFTSBNUPPRÄTTAD

2020-05-05

DETALJPLAN FÖR:

Ducan 10 - del av Järnvägsgatan

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.

ANTAGANDE HANDLINGDETALJPLAN

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där

beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns.

Egenskapsgräns.

Egenskaps- och administratriv gräns.

ANVÄNDNING AV MARK

Kvartersmark

Bostäder.

Centrum.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Mark

Parkering.

Marken får inte användas för parkering.

Omfattning

Marken får inte förses med byggnad.

Placering

Endast komplementbyggnad får placeras.

Utformning

Balkong får kraga ut högst 1,5 meter från fasad över en

minsta fri höjd om 3,5 meter från mark. Inglasning

medges.

En uteplats, gemensam eller privat, som anordnas i

anslutning till

bostadsbyggnad ska anordans och utformas på så sätt

att 50 dBA

ekvivalent ljudnivå, samt 70 dBA maximal ljudnivå vid

uteplatsen

inte överskrids.

Högsta nockhöjd är 127 meter över angivet nollplan.

Högsta totalhöjd är 124 meter över angivet nollplan.

Högsta totalhöjd är 134 meter över angivet nollplan.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Markreservat

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Ändrad lovplikt

Bygglov krävs inte för inglasning av balkong.

Bestämmelsen gäller under 5 år.

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år.

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA



   

 

 

 

  

Detaljplan för 

Duvan 10 – del av Järnvägsgatan 
ANTAGANDE HANDLING 

 

 

 

 

 

 

 

PLANBESKRIVNING 

Karlskoga kommun, Örebro län 

U Upprättad 2020-05-05 

SBN 2019.00297 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Standardförfarande 

 



   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Detaljplanens förenlighet med Miljöbalken   

Val av planförfarande och planprocessen 

 

Detaljplanens syfte och huvuddrag   

Bakgrund och syfte   2 

Läge     2  

Omfattning och markägoförhållanden  2 

      

Politiskt ställningstagande     

Översiktsplan    3 

Program    3 

Gällande detaljplan   3 

Beslut om ny detaljplan   3 

Beslut om strategisk miljöbedömning  4 

 

Förenlighet med 3, 4, 5 och 6 kap miljöbalken  4 

Riksintressen, kulturmiljö & fornlämningar  4 

Miljöundersökning   4 

    

Befintliga förhållanden    

Markanvändning och bebyggelse   4 

Verksamheter och service   5 

Markens förutsättningar   5 

 Radon   5 

Teknisk försörjning   6 

 Avfall   6 

 

Trafik och kommunikation   7 

Trafik och gång- och cykelväg   7 

Parkering    7 

Kollektivtrafik    7 

Transporter med farligt gods   8 

Riskbild E18   8 

Riskbild järnväg   8 

Trafikbuller    10 

 Bullerberäkning   10 

 Prognostiserad bullerberäkning  10 

 Bedömning buller  11 

 

Planförslag och förändringar   

Användning av kvartersmark   12  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  12 

Administrativa bestämmelser   13 

 

Miljö och klimatkonsekvenser   

Miljökvalitetsnormer   14 

Vatten    14 

Riskbild från trafiknät   14 

Trafikbuller    14 

Luftföroreningar    15 

 

Konsekvenser av planförslaget  

Nollalternativ    15 

Bebyggelse    15 

Trafik    16 

 

Genomförandebeskrivning    

Handläggning och tidplan   17 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning  17 

Avtal och planekonomi   17 

Tekniska frågor     17 

Fastighetsrättsliga frågor   16 

 



 

 

1 

 

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 

• Miljöundersökning 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse 

• Miljöteknisk inventering och förslag på provtagningsprogram 

• PM mätning av inomhusluft 

DETALJPLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN  

När en kommun eller myndighet upprättar eller ändrar en detaljplan ska enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken (SFS 

1998:808) en bedömning göras om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan (Plan- 

och bygglagen 4 kap. 34 §, SFS 2010:900). En miljöundersökning som anger de huvudsakliga förutsättningar 

för planarbetet görs i tidigt skede för att avgöra om en detaljplan ska miljöbedömas. Enligt 

miljöundersökningen bedöms planförslaget inte medföra någon betydande miljöpåverkan, eller överskridande 

av miljökvalitetsnormer, och en miljökonsekvensbeskrivning har i sin tur inte gjorts. Detaljplanen motverkar 

inte kommunens, länets eller de nationella miljökvalitetsmålen och bedöms i övrigt vara förenlig med MB 3, 4 

och 5 kap.  

 

 

 

 
 

VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. 7 § 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. Den som vill lämna synpunkter på 

planförslaget kan göra det under det minst tre veckor långa samrådsskedet. Inkomna synpunkter från 

samrådsskedet dokumenteras i en samrådsredogörelse, som ligger till grund för en revidering av planförslaget. 

Därefter inleds ett minst två veckor långt granskningsskede, som syftar till att visa det bearbetade planförslaget 

som kommunen har för avsikt att anta, och samtidigt ge berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter. I ett 

granskningsutlåtande redovisas inkomna synpunkter tillsammans med kommunens förslag och 

ställningstagande med anledning av synpunkterna. Detaljplanen prövas efter avslutat granskningsskede för 

antagande och vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet tillkännagetts, under förutsättning att 

beslutet inte överklagats. 

PLANBESKRIVNING 
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

BAKGRUND OCH SYFTE  

Under hösten 2019 lämnades det in en ansökan om planbesked till Samhällsutveckling och 

geodataavdelningen (f.d Mark- och planeringsavdelningen) om att upprätta en ny detaljplan för 

fastigheten Duvan 10 med syfte att möjliggöra för bostäder inom byggnaden.  

 

Under åren har markanvändningen i föregående detaljplaner för den byggnad som finns inom 

planområdet varierat från BH (Bostads- och handelsändamål) 1958, KHB (kontor, handel och 

bostäder) 1991, BH (Bostad och handel) 1998, till dagens detaljplan från 2002 som medger i 

markanvändningen för HY1 (handel och inneidrott).  

 

Planområdet är nu återigen intressant som bostadsändamål och syftet med detaljplanen är därför 

att ändra markanvändningen från HY1 (handel med inneidrott) till en kombination av B (Bostad) och 

C (Centrum) för fastigheten Duvan 10 och mindre del av Bregården 2:31.  

LÄGE 

Planområdet ligger lokaliserat i Karlskoga kommuns västra centrumdelar ca 600 meter från Alfred 

Nobels torg. Planområdet avgränsas i norr av ett antal flerbostadshus, i väst av en parkering samt 

Stationsgatan och vidare västerut ligger Busstationen. I söder löper Järnvägsgatan och sedan 

Centrumleden. I öster finns det ett flertal flerbostadshus längst med Järnvägsgatan som är en 

återvändsgata försedd med vändplan. 

 

OMFATTNING OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet är cirka 1115 m2 och rymmer fastigheterna Duvan 10 samt mindre del av Bregården 2:31 

som båda ägs av Karlskoga kommun. Fastigheten Duvan 10 är upplåten med tomträtt till den aktör 

som ansökt om planbesked och som också förvaltar byggnaden inom planområdet.  

Huvudbyggnaden som ryms inom planområdet är 580 m2 med en komplementbyggnad på ca 20 

m2.  

Planområdets lokalisering i Karlskoga centrum. Alfred Nobels torg placerat nordöst i bild.  



   

 

3 

 

POLITISKT STÄLLNINGSTAGANDE 

ÖVERSIKTSPLAN  

Karlskoga kommuns Översiktsplan (2011) anger att centrumnära boenden ska prioriteras i 

kommunen. Det anges även att förtätning av stadskärnan ska främjas och att redan befintlig 

bebyggelse ska få utvecklas och utformas utefter efterfrågan. Därutöver anges det att människor 

och olika funktioner ska beblandas i staden. Planförslaget går i linje med översiktsplanen.  

PROGRAM 

Bostadsplaneringsprogram- riktlinjer för bostadsförsörjning i Karlskoga kommun (2017) pekar ut 

områden som anses vara lämpliga eller som ska prioriteras och där pekas kvarter runt centrum ut 

som prioriterade områden för ett levande centrum. Planområdet ligger cirka 600 meter från Alfred 

Nobels torg och anses tillhöra de centrala delarna av Karlskoga tätort, därav går det som föreslås i 

detaljplanen i linje med bostadplaneringsprogrammet.  

GÄLLANDE DETALJPLAN 

• Detaljplan Duvan 10 – 2002-07-09 (akt nr:1883-P02/12). 

För planområdet gäller detaljplan nr 465, laga kraft den 9 juli 2002. Detaljplanen medger HY1 (handel 

och inneidrott) inom fastigheten Duvan 10. Denna detaljplan ersätts och upphör att gälla inom 

planområdet.   

 

 

 

GÄLLANDE RÄTTIGHETER/SERVITUT ETC. 

• Ledningsrätt 1883-99/3.1. Fjärrvärme 

En mindre del av planområdets västra delar berörs av ledningsrätt för fjärrvärme. 

Gällande plankarta för detaljplan Duvan 10, laga kraft 2002-07-09.  
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BESLUT OM NY DETALJPLAN 

Samhällsbyggnadsnämnden besluta den 25 november 2019 att uppdra åt Samhälle och service-

förvaltningen (f.d Samhällsbyggnadsförvaltningen) att upprätta förslag till detaljplan för Duvan 10 

m.f. 

BESTLUT OM STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-10 att en strategisk miljöbedömning eller 

miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram eftersom det som planen medger, inte antas 

innebära en betydande miljöpåverkan. 

 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 5 OCH 6 KAP MILJÖBALKEN 

RIKSINTRESSE, KULTURMILJÖ OCH FORNLÄMNINGAR 
 

 

• Riksintresse för totalförsvaret: Planområdet berörs även av riksintresse för totalförsvaret 

Villingsbergs skjutfält, område med särskilt behov av hinderfrihet. Den planerade 

markanvändningen bedöms inte innebära någon konflikt med nämnt riksintresse. 

 

Det finns inga fornlämningar eller annan värdefull kulturmiljö inom planområdet som påverkas av 

planförslaget.  

 

MILJÖUNDERSÖKNING 

När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till behovet av 

och genomförandet av en miljöundersökning av planen i enlighet med 6 kap. 3 – 19 §§ Miljöbalken. 

Miljöundersökningen fungerar som ett underlag för ställningstagandet. I miljöundersökningen 

utreds det om detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan utifrån de kriterier som finns till 

förordningen (2017:966) om miljöbedömningar.  

 

Enligt miljöundersökningen (2020-05-07) bedöms planförslaget inte medföra någon betydande 

miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 

utförts. Detaljplanen överensstämmer med de nationella miljökvalitetsmålen och bedöms i övrigt 

vara förenlig med MB. 

 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE 

Inom planområdet finns en fyra våningar hög byggnad som ursprungligen uppfördes som 

flerbostadshus i mitten på 60-talet. Bygganden har en vit putsad fasad med ett svart flakt tak. 

Bygganden har under tiden byggts om och anpassas till verksamheter inom byggnaden, bland annat 

har det bedrivits hotellverksamhet i byggnaden. De senaste tio åren har byggnaden används som 

gym och trafikskola.   

 

Strax norr om planområdet finns ett flertal flerbostadshus i 5-6 våningar med underliggande garage 

och butiker i bottenplan. Direkt söder om planområdet löper Järnvägsgatan som är en mindre 

lokalgata som endast försörjer flerbostadshusen österut längst samma gata. Parallellt med 
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Järnvägsgatan leder Centrumleden som sträcker sig från busstationens södra sida ner till centrum 

med en mindre naturkorridor och ett flertal parkeringar där emellan. Direkt väster om planområdet 

finns en större allmän parkering innan Karlskoga Busstation och Karlskoga Taxi nås.  Mellan 

planområdet och parkeringen finns även ett centralgarage som ägs av det kommunala 

bostadsbolaget. På husets norra sida finns en grusad yta som domineras av en hög betongstödmur 

mot grannfastigheten Duvan 9 där tre högre flerbostadshus finns belägna. Mot söder finns en 

plattlagd uteplats och en klippt gräsyta som sluttar mot Järnvägsgatan. Generellt sluttar marken 

ganska kraftigt från norr till söder.  

VERKSAMHET OCH SERVICE 

Tidigare har det funnits ett antal verksamheter som bedrivits inom byggnadens lokaler. Bland annat 

har det nyligen funnits ett gym och en trafikskola i byggnadens lokaler. De byggnader som ligger i 

anslutning till planområdet har varierande verksamheter i bottenplan, alltifrån frisörer, restauranger, 

kaféer och butiker.  I övrigt ligger planområdet nära Karlskoga centrums kommersiella serviceutbud. 

MARKENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Enligt en granskningskartering från Sveriges geologiska undersökning, kartering gjord 2002, består 

det underliggande jordartslagret inom planområdet av isälvs-sediment. Isälvssediment är vanligt 

förekommande jordart vid rullstensåsar. Berggrunden är av granit och grundlagret består av lera 

och silt. Enligt skyfallskarteringen som gjorts år 2019 över Karlskoga kommun förekommer ingen risk 

för någon ansamling vatten vid ett 100-års regn inom eller i närheten av planområdet. Inom 

planområdets sydöstra delar finns en konstaterad risk för ras och skred enligt Sveriges geologiska 

institut, se bild nästkommande sida.  

FÖRORENADE OMRÅDEN 

En miljöteknisk markundersökning beställdes under hösten 2020 i syfte att kartlägga 

föroreningssituationen inom planområdet och utreda markens lämplighet för bostadsmark. 

 

Undersökningen har gjorts i två etapper. I den första etappen redovisades en inventering avseende 

potentiella föroreningar i och runt området. I utförd inventering har det inte framkommit någon 

information om att det har funnits någon verksamhet inom Fastigheten Duvan 10, eller på direkt 

angränsande fastigheter, som har haft sådan verksamhet att det bedöms ha inneburit någon risk för 

förorening på marken på fastigheten Duvan 10. Cirka 50 meter sydväst ifrån planområdet finns dock 

ett område som pekats ut i Länsstyrelsens kartläggning av potentiella förorenade områden. 

Markeringen är placerar längs Stationsgatan strax norr om Centrumleden.  Anledningen till 

markeringen är att det tidigare funnits en järnvägstation och stationshus där Centrumleden numera 

ligger. Delar av tågrälsen finns fortfarande kvar i befintligt läge men stationshuset och majoriteten 

av spåren revs mellan 1974-1976 en tid efter att järnvägsstationen togs ur bruk. Området från det 

gamla stationsområdet och planområdet sluttar mjukt neråt. Planområdet ligger ca 1 meter ovanför 

det utpekade området. 

 

Under den miljötekniska markundersökningen identifierades ett annat potentiellt förorenat område 

än det som Länsstyrelsen pekade ut som riskkälla. Den riskkällan som istället bedömndes påverka 

planområdet ligger ca 175 meter norr om fastigheten.  Objektet har riskklassats av Länsstyrelsens i 

riskklass 2 och har identifierats som en tidigare kemtvätt som var i drift i mellan år 1941–1977. Det 

har inte utförts några miljötekniska markundersökningar vid den f.d. kemtvätten.  

Kemtvätten befinner sig i riskklass 2  med motivering enligt följande:   
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”På grund av den långa verksamhetstiden kan spill och läckage under verksamheten ha lett till föroreningar i 

marken och grundvattnet. De tvättkemikalier som har använts i verksamheten tränger genom betong så en 

viss del av det spill som hamnat på golvet i verksamheten kan ha spridits sig till marken. Under 

verksamhetslokalen finns ett utrymme i form av lager som gör att viss del av vätska som spill kan ha 

förångats i utrymmet och inte nått marken. Även gamla läckande ledningar kan ha orsakar att marken kring 

verksamhetslokalen är förorenad. Denna föroreningsmängd uppskattas till stor på grund av den långa 

verksamhetstiden. Föroreningsmängden i grundvatten uppskattas till måttlig.”. 

 

Detta område bedöms istället vara den riskkälla som eventuellt kan ha påverkat planområdet vad 

gäller föroreningar. Detta pga. de höjdskillnaderna som råder mellan detta område och 

planområdet, sluttande nedför mot planområdet, samt pga. den jordart som förekommer strax norr 

om planområdet (isälvsediment) som har en mer genomsläpplig karaktär än lera som finns inom 

planområdet samt vid det tidigare nämnda stationsområdet. 

 

I etapp 2 av den miljötekniska markundersökningen beslutade kommunens planavdelning och 

miljökontor med stöd i den provtagningsplan som presenterats i rapporten i etapp 1 att 

markborrning inte var nödvändig inom planområdet. Dels pga. markens förutsättningar som höjger, 

jordart m.m och dels pga. den information som kom fram i inventeringen. För att vara på den säkra 

sidan bedömde kommunen att en provtagning av inomhusluft skulle utföras i byggnaden på 

fastigheten Duvan 10 i syfte att undersöka om föroreningsspridning skett från den f.d. kemtvätten till 

byggnaden inom fastigheten Duvan 10. Detta för att utesluta förekomst av föroreningen i 

byggnaden och samtidigt då kunna få en indikation på om planområdet utsätts för föroreningar för 

att eventuellt behöva göra en borrning i mark. Mätningar av inomhusluft i byggnaden på fastigheten 

Duvan 10 utfärdades under april 2021. Provtagningen skedde på 3 olika ställen i byggnadens 

bottenplan. Samtliga analyserade ämnen från provtagningen underskred laboratoriets 

rapporteringsgräns. Enligt mottagna analysresultat förekom det inga klorerade lösningsmedel i 

inomhusluften på Duvan 10 och därmed påvisades det att inga hälsorisker kopplade till dessa ämnen 

finns inom byggnaden. En slutsats efter analysering av provresultatet är att människor kan vistas 

inom planområdet utan att riskera att påverkas negativt av eventuella markföroreningar. Kraven för 

känslig markanvändning som bostäder bedöms därmed av kommunen ha säkerställts i planarbetet. 

 

RADON 

Det finns ingen dokumenterad risk för markföroreningar eller några miljöfarliga verksamheter 

innanför planområdet. Dock finns det dokumenterade miljöfarliga verksamheter i närheten.  Delar 

av planområdet klassas som ett riskområde för radon enligt kommunen.  

 

Enligt folkhälsomyndigheten, Allmänna råd om radon inomhus FoHMFS 2014:16, bör inte 

radonhalten i utrymmen där människor stadigvarande vistas överstiga 200 becquerel per kubikmeter 

luft (Bq/m3). Inga specifika radonskyddande åtgärder bedöms vara nödvändigt att vidtas i 

detaljplaneskedet då ingen ny bostadsbyggelse inom detaljplaneområdet avses att upprättas.  

Ansvaret för att mäta den faktiska radonrisken på varje bostadsbyggnad och vidta tillräckliga 

skyddsåtgärder åligger fastighetsägaren. Krav på mätningar kan därför behöva göras efter 

detaljplanearbetet. Bostadsbyggnader inom riskområde ska normalt utföras med radonskyddande 

konstruktion eller motsvarande åtgärder om högsta tillåtna radonhalt (200 Bq/m3) överskrids i 

bostadsbyggnaden.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Teknisk försörjning såsom bredband, el-, dagvatten-, fjärrvärme och vattenledningar finns dragna 

från lokalgatan Järnvägsgatan i söder om planområdet till byggnadens södra samt västra del. 

Anslutningspunkt för el och rensbrun för dagvatten finns i den södra delen av byggnaden.   

 

AVFALL 

Avfall hanteras av tomträttsinnehavaren eller den part som upplåter byggnaden inom fastigheten 

Duvan 10. Vid uppförande av miljöhus eller liknande byggnation för hantering av avfall inom 

byggnaden ska detta göras i enlighet med gällande föreskrifter och regelverk i samråd med ansvarig 

för avfallshantering. Närmaste återvinningsstation finns cirka 300 meter sydöst om planområdet i 

höjd med Skolgatan.  

 

 

 

 

Teknisk försörjning. Lila; fjärrvärme, Blå; VA, Grön/orange/ljusblå; elledningar, Grön streckad; dagvatten. 

Illustrationskarta över höjdkurvor samt områden där ras och skred kan förekomma inom rött fält. Ledningarns 

lägen ska alltid kontrolleras innan markarbeten eller byggnation inleds. 
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TRAFIK OCH KOMMUNIKATION  

TRAFIK, GÅNG- OCH CYKELVÄG  

Järnvägsgatan är den enda körbara förbindelsen till planområdet. Gatan är en stickväg som endast 

nås från Centrumleden och Stationsgatan. Gatan är försedd med vändplats. Det finns god tillgång 

till gång- och cykelvägar i anslutning till planområdet dock inte längst med Centrumleden.  

PARKERING 

Intill planområdet finns tre parkeringar. Parkeringen söder om planområdet har en 

parkeringskapasitet på ca 40 bilar De andra två ligger väster om planområdet och har en 

parkeringskapasitet mellan 50 till 60 parkeringsplatser vardera.   Samtliga parkeringar ägs och 

förvaltas av Karlskoga kommun. Dessutom finns ett centralgarage som ägs av det kommunala 

bostadsbolaget strax väster om planområdet. Föregående detaljplan möjliggjorde även för 

Parkeringsplan för plats för minst 15 bilar antingen som parkeringsplan eller ytparkering. Detta har 

dock aldrig verkställts. Här har istället en utbyggnad i trä ovan mark byggts avsett för den tidigare 

gymverksamheten, se bilder nedan. 

  

KOLLEKTIVTRAFIK  

Kollektivtrafikförsörjningen med stadsbussar samt regionsbussar finns att tillgå inom Karlskoga 

busstation cirka 100 meter nordväst om planområdet. Kollektivtrafiken går med blandade turtätheter 

inom kommunens olika delar. Regionaltrafiken går till ett flertal kommuner, bland annat Örebro och 

Karlstad,  med god turtäthet vilket utgör goda pendlingsmöjligheter både i kommunen samt till 

andra städer. 

Vy på den norra samt västra sidan av byggnaden med tillhörande utbyggnad ovan mark. 
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TRANSPORTER MED FARLIGT GODS  

Länsstyrelsen Stockholm län har tagit fram Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där 

det transporteras farligt gods (2016:41) med rekommenderade skyddsavstånd mellan 

transportleder och olika typer av markanvändning. Farligt gods beaktas nedan för E18 och 

järnvägen. 

RISKBILD E18 

Planområdet ligger 157 meter ifrån e18 som är en primär led för transporter av farligt gods.  

 

I det generella fallet där skyddsåtgärder inte 

vidtagits kan bostadsändamål placeras inom 

Zon C, som innebär 75-150 meters avstånd 

mellan markanvändning och vägområde där 

farligt gods förekommer. Aktuellt förslag till 

detaljplan prövar byggrätt för 

bostadsändamål som närmst 157 meter från 

närmsta vägområde för vägen – vilket att 

planområde är placerat utanför zon C. 

 

 

 

E18 bedöms inte utgöra någon riskskälla utifrån transport av farligt gods då planområdet ligger på 

betydande avstånd till leden. 

RISKBILD JÄRNVÄG 

Transporter av farligt gods förekommer på järnvägen som löper 60 meter söder om 

huvudbyggnaden på fastigheten Duvan10.  

 

I det generella fallet där skyddsåtgärder inte 

vidtagits ska bostadsändamål placeras inom Zon 

C, som innebär 50-150 meters avstånd mellan 

markanvändning och spårmitt där farligt gods 

förekommer på järnväg. Aktuellt förslag till 

detaljplan prövar byggrätt för bostadsändamål 

som närmst 60 meter från närmsta spårmitt för 

järnvägen – vilket innebär Zon C. 

 

 

 

 

Järnväg och transporter av farligt gods, vibrationer och buller  

Transporter av farligt gods tillåts generellt på all järnväg som medger trafikering av godståg och 

som inte omfattas av särskilda restriktioner. Detsamma gäller för vägar. Transporter av farligt gods 

förekommer på järnvägen som löper 60 meter söder om huvudbyggnaden på fastigheten Duvan10. 

Järnväg är även en möjlig källa till buller. Graden av buller och vibrationer från spårburen trafik är 

beroende av tågtyp, hastighet, tåglängd och antalet tåg, bankroppens uppbyggnad, typer av 

spårkomponenter, spårets skick, terräng- och markförhållanden i omgivningen och intilliggande 

Riskavstånd från järnväg enligt Länsstyrelsen Stockholm läns 

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 

transporteras farligt gods (2016:41). 

Riskavstånd från järnväg enligt Länsstyrelsen Stockholm läns 

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 

transporteras farligt gods (2016:41). 
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byggnaders konstruktion. I de flesta situationer är kontakten mellan hjul och räls (rullningsbuller) den 

dominerande bullerkällan vid 30 – 300 km/h. Vid hastigheter under och kring 30 km/h dominerar 

motorljudet från respektive tåg. 

 

Järnvägen bedöms inte utgöra någon riskkälla utifrån buller eller vibrationer   

En riskbedömning gjordes 2016-08-31 i samband med detaljplanen för Staren 5 m.fl. Karlskoga 

centrum Lagakraft: 2017-07-05 för samma järnvägsträcka. Bedömningen grundar sig på den låga 

frekvensen förbipasserande tåg (1/högst 2 tågsätt per dag) i kombination med den låga hastigheten 

(under 30 km/h) och korta tågsätten bedömts vara överflödigt att beräkna buller från spårtrafiken 

med hänsyn till bostadsmiljön. Hastigheten på järnvägen är så pass låg att det är motorljudet från 

respektive tåg som är den huvudsakliga bullerkällan – och därmed avgörs av vilken modell av tåg 

som framförs. Tåg förekommer därtill så pass sällan att det inte går att klassificera aktuell järnväg 

som en konsekvent störningskälla för buller. Samma resonemang gäller för eventuella vibrationer 

från spårväg. 

 

Järnvägen bedöms inte utgöra någon riskkälla utifrån transporter av farligt gods  

Järnvägen sträcker sig från Bofors station (nordöstra centrum) genom Karlskoga centrum och vidare 

söderut till Strömtorp station. Det passerar ca 3-4 tågsätt transporter av farligt gods per månad inom 

klass, 3 eller 8, merparten klass 8 (frätande ämnen t. ex, batterier eller ättiksyra) samt enstaka 

transporter av ämne klass 1.1, dvs explosic vara.  

 

Farligt gods ordnas i nio kategorier samt underkategorier, där klass 1 (Explosiva ämnen och föremål) 

har mest farliga egenskaper och klass 8 (frätande ämnen) tillsammans med klass 9 (övriga farliga 

ämnen) har lägst farliga egenskaper. Det kan även förekomma transporter av bränsle, bensin eller 

diesel, vilket faller inom farligt gods klass 3 (brandfarliga vätskor). Sådana ämnen har fler farliga 

egenskaper än gods inom klass 8.  Det kan förekomma transporter även i klass 1.1, dvs explosiv vara. 

Dock förekommer den typen av transporter mer sällan på aktuell järnvägssträcka. 

 

Länsstyrelsen Stockholm Län och Trafikverket påpekar att generella råd om avstånd till järnväg för 

olika typer av verksamheter inte utgör fasta regler utan verksamhetens lokalisering är en 

bedömningsfråga från fall till fall, som hanteras i respektive detaljplan. Generellt förespråkas alltid ett 

30 meter byggnadsfritt avstånd till järnväg (Zon A, se bild föregående sida). I det aktuella fallet är 

det 60 meter från planområde till järnvägen, vilket bedöms vara ett fullgott avstånd. Därutöver finns 

ett vägräcke monterat i läget mellan Centrumleden och norra banvallen, vilket anges som en 

sannolikhetsreducerande åtgärd för olycka, urspårning etc.  Sådana räcken är också en 

rekommenderad skyddsåtgärd enligt Boverket och MSB i handlingsplanen Säkerhetshöjande 

åtgärder i detaljplaner (2006) (s. 89).  

 

Marklutningen ökar från järnvägen och norrut i riktning mot planområdet, vilktet gör det fysisk 

komplicerat för exempelvis vätskor eller pölbränder att sprida sig till planområdet. Mellan 

Centrumleden och järnvägen finns även ett dike, vilket vid en eventuell olycka skulle samla stora 

mängder flytande ämnen före det tar planområdet vid. Merparten farligt gods på järnvägen söder 

om planområdet är klass 8 (frätande ämnen t. ex, batterier eller ättiksyra), vilket i regel ger 

konsekvenser på en mycket lokal nivå i anslutning till olyckan.   Med tanke på den i sammanhanget 

ringa mängd farligt gods som transporteras på järnvägen söder om planområdet samt det avstånd 

till järnvägen bedöms sannolikheten för en olycka med konsekvenser för planområdet som mycket 

liten. Järnvägen bedöms inte som en riskkälla. 
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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. Detaljplanen medger 

bostadsbebyggelse 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. 

 

Nedan följer en bullerberäkning från källorna för trafikbuller till planområdet. Beräkningarna 

nedan har utförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverkets 

rapport 4653) med beräkningsprogrammet Trivector Buller Väg II ver. 1.3.1. 

BULLERBERÄKNING 

Centrumleden– 2008   E18 - 2020 
Antal fordon/dygn: 4484    Antal fordon/dygn: 20030 

Andel tung trafik: 10 %    Andel tung trafik: 12 %  

Medelhastighet (skyltad hastighet): 50 km/h   Medelhastighet (skyltad hastighet): 60 km/h  

Vägbredd köryta: 20 meter    Vägbredd köryta: 22 meter  

Mottagaravstånd: 43 meter   Mottagaravstånd: 184 meter 

 

 
PROGNOSTISERAD BULLERBERÄKNING 2040 Centrumleden 

Enligt beräkningen, som gjorts med hjälp av Trafikverkets Trafikalstringsverktyg, anses trafikmängden 

öka med ca 22 ÅDT för Centrumleder, om planområdet bebyggs maximalt med det antalet bostäder 

som planförslaget föreslår, d.v.s. ca 23 bostadsenheter. Detta är dock en uppskattad siffra men en 

bullerberäkning för år 2040 har ändå tagits fram, se nedan. 

 

Centrumleden - 2040  

Antal fordon/dygn: 4506  Beräkningen för prognostiserad trafikmängd  

Andel tung trafik: 10 %   2040 längst med Centrumleden visar värden 

Medelhastighet (Skyltat hastighet) 50 km/h på 56 dBA ekvivalent ljudnivå och 69 dBA   

Vägbredd köryta: 20 meter   maximal ljudnivå för det område som närmst 

Mottagaravstånd: 43 meter   prövas för bostadsändamål, 43 meter från 

(fågelvägen rakt söderut)  vägområdets mitt. Bullerberäkningen visar att riktlinjerna för 

Vägtyp: Asfalt   bostadsbyggnadens närmsta fasad inte överskrids. 

 

Beräkningen från Centrumleden mitt visar  

värden på 56 dBA ekvivalent ljudnivå och 69 dBA  

maximal ljudnivå för det område som närmst prövas 

för bostadsändamål, 43 meter från vägområdets mitt. 

Bullerberäkningen visar att riktlinjerna för 

bostadsbyggnadens närmsta fasad inte överskrids. 

Beräkningen från E18 mitt visar  

värden på 58 dBA ekvivalent ljudnivå och 58 dBA  

maximal ljudnivå för det område som närmst prövas 

för bostadsändamål, 184 meter från vägområdets mitt. 

Bullerberäkningen visar att riktlinjerna för 

bostadsbyggnadens närmsta fasad inte överskrids. 
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PROGNOSTISERAD BULLERBERÄKNING 2040 E18 

Vid beräkningarna för Örebrovägen är ÅDT baserat på Trafikverkets vägtrafikflödeskarta från 2020 

och för år 2040 har statistiken multiplicerats med uppräkningstal med 1 % ökning/år enligt 

Trafikverkets prognos för Örebro län.  

 

E18 - 2040  

Antal fordon/dygn: 21 119  Beräkningen för prognostiserad trafikmängd  

Andel tung trafik: 13,4 %   2040 längst med Centrumleden visar värden 

Medelhastighet (Skyltat hastighet) 60 km/h på 59 dBA ekvivalent ljudnivå och 59 dBA   

Vägbredd köryta: 22 meter   maximal ljudnivå för det område som närmst 

Mottagaravstånd: 184 meter   prövas för bostadsändamål, 184 meter från 

(fågelvägen rakt söderut)  vägområdets mitt. Bullerberäkningen visar att riktlinjerna för 

Vägtyp: Asfalt   bostadsbyggnadens närmsta fasad inte överskrids. 

 

BEDÖMNING BULLER  

Byggnaden inom fastigheten Duvan 10 kan komma att byggas om till bostäder, därav krävs en 

bullerredovisning. Sammantaget bedöms byggnaden vara lämplig för bostadsändamål med hänsyn 

till trafikbuller då den ekvivalenta ljudnivån inte överskrids vid det som närmst prövas som 

bostadsändamål (dvs fasaden 43 meter från Centrumleden). Planförslaget går i linje med 

bullerförordningens riktlinjer när det gäller rekommenderad ljudnivå för bostäder. Därutöver 

bedöms inte järnvägen som ligger 60 meter från planområdet vara en bullerkälla då det passerar 

tåg på järnvägen. Den prognotiserade bullerberäkningen för Centrumleden samt E18 visar att 

planförslaget går i linje med bullerförordningens riktlinjer för bostadsbebyggelse år 2040. 

Bedömning är därmed att planförslaget år 2040 även klarar bullerförordningens riktlinjer när de 

kommer till bostäder. Dock uppfylls inte kravet för bullernivåer vid uteplats. Planbestämmelser införs 

därför på plankartan gällande uteplats.   
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 

Syftet med detaljplanen är att inom kvartersmark medge bostäder och centrumändamål för att 

medge en kombination av bostäder, kontor, handel, hotell, resturanger, service samt andra 

verksamheter som normalt ligger centralt inom planområdet. 

 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder (B) - 4 kap. 5 § 3m 11 § 2 och 30 § PBL 

Planområdet utgörs av användningsbestämmelsen bostäder (B). Beteckningen (B) är en generell 

användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för olika former av boende av varaktig 

karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. 

 

Centrum (C) – 4 kap. 5 § 3, 11 § 2 och 30 § PBL  

Planområdet utgörs av användningsbestämmelsen centrumändamål (C). Användningen 

centrumändamål bör tillämpas för områden för kombinationer av handel, hotell, kontor, 

resturanger, service, samlingslokaler och andra verksamheter som normalt ligger centralt eller på 

annat sätt ska vara lätta att nå.  

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER INOM KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande – 4 kap. 11 § 1, 16 § 1 och 30 § PBL 
Prickmark anger markområden som inte får förses med byggnad. Bestämmelsen anger byggnadsfria 

områden, bland annat markreservat för allmännyttiga ledningar (se nedan). Balkong medges.  

Korsmark anger markområden där endast komplementbyggnader får placeras, exempelvis carport 

eller sopsorteringshus eller motsvarande.  

 

Utformning (f1) – 4 kap. 16 § PBL  

(f1) - Balkong får kraga ut högst 1,5 meter från fasad med en minsta fri höjd om 3,5 meter från 

mark. Inglasning medges. Bestämmelsen betecknas med (f1). 

 

(f2) - En uteplats, gemensam eller privat, som anordnas i anslutning till bostadsbyggnad ska 

anordans och utformas på så sätt att 50 dBA ekvivalent ljudnivå, samt 70 dBA maximal ljudnivå vid 

uteplatsen inte överskrids. Bestämmelsen betecknas med (f2). 

 

Markens anordnande och vegetation 4 kap. 13 PBL 

(n1) - Parkering - Egenskapsbestämmelsen kan användas för att reglera placeringen och 

utformningen av parkeringsplatser inom kvartersmark. Parkering får finnas inom angett område.  

Bestämmelsen betecknas (n1) 

 

(n2) - Marken får inte användas för parkering. Parkering får inte finnas inom angett område.  

Bestämmelsen betecknas (n2) 

 

Höjd på byggnader – 4 kap. 11 § 1, 16 § 1 och 30 § PBL  
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Totalhöjd - Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan. Höjd på bebyggelse anges i plushöjd. 

Totalhöjd innebär den högsta punkten på byggnadens takkonstruktion. Skorsten, antenner eller 

liknande får inte överstiga byggnaden totalhöjd.  

 

Nockhöjd – Högsta tillåtna nockhöjd över angivet nollplan, balkong får kraga ut från huvudbyggnad  

ovan högsta tillåtna nockhöjd.  Detta för att möjligöra för en eventuell byggnation av balkonger på 

del av huvudbyggnad. 

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Underjordiska ledningar – 4 kap. 6 §, 5 § 2, 8 § 2 och 30 § PBL 

(u1) - Område skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar och betecknas med 

(u1). Fjärrvärmeledningar löper inom planområdets västra del. Området ska hållas byggnadsfritt och 

tillgängligt. 

 

Ändrad lovplikt – 4 kap. 15 och 30 §§ PBL (a1) – Bestämmelsen som betecknas a1 – ändrad lovplikt. 

Bygglov krävs inte för inglasning av balkong. Bestämmelsen gäller under 5 år. Förtydligande följer 

nedan: 

 

Bestämmelsen syftar till att göra det mer flexibelt för fastighetsägare, bostadsrätthavare och 

hyresgäster inom planområdet som vill glasa in sin balkong Motiveringen till den tidsbestämda 

planbestämmelsen om minskad lovplikt för inglasning av balkong läggs till på plankartan för att det 

enligt PBL anses lämpligt. Planbestämmelsern gäller i 5 år enligt rekomendationer från Boverket att 

sätta tidsbegränsade planbestämmelser under samma tid som genomförande tiden för detaljplanen. 

En anmälan kan krävas om inglasningen bedöms medföra en väsentlig ändring av brandskydd. 

 

Genomförandetid- Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att kunna genomföras. Under 

genomförandetiden får som huvudregel planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda 

fastighetsägares vilja. 

 

Planavgift - Planavgift ska ej tas ut i samband med bygglov. 
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MILJÖ- OCH KLIMATKONSEKVENSER  

Planförslaget medför inte att någon vidare mark tas i anspråk. Planområdets centrala läge kan väntas 

skapa attraktiva bostäder som bidrar till en positiv helhetsbild för Karlskogas centrala delar. 

Planförslaget medger ingen vidare hårdgjort yta. Enligt miljöundersökningen (20200507) bedöms 

aktuellt planförslag inte medföra någon betydande miljöpåverkan, och en 

miljökonsekvensbeskrivning har i sin tur inte gjorts. Karlskoga kommun bedömer att planförslaget 

inte innebär en betydande påverkan på miljön. 

MILJÖKVALITETSNORMER   

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kap 

Miljöbalken. Idag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, för ytvatten, grundvattenförekomster 

samt för omgivningsbuller. 

VATTEN 

Lonnen, som är Karlskoga kommuns råvattentäkt, är idag övergödd och den ekologiska statusen 

bedömdes som otillfredsställande i den senaste statusklassningen (2009). MKN är satt till god 

ekologisk status till 2021. Planområdet ligger i centrala Karlskoga och bedöms inte påverka 

råvattentäkten. Planområdet ligger i delavrinningsområdet Möckeln som ingår i 

huvudavrinningsområdet Göta älv. Sjön Möckeln nås cirka 800 meter söderut (fågelvägen) från 

planområdet och är klassad till måttlig, sämre än god beträffande ekologisk samt kemisk status. Ca 

120 meter norr om planområdet ligger grundvattenförekomsten Lokaåsen, Karlskoga-

Hållsjönområdet. 

 

Planområdet ligger så pass långt från strandområdet samt nedströms grundvattenförekomsten, 

vilket gör att kommunen bedömmer att planförslaget inte anses påverka varken sjön eller 

grundvattenförekomsten. Dessutom ingår planområdet i det kommunala VA-bolagets 

verksamhetsområdet för vatten och avlopp vilket även omfattar dagvattenhantering inom 

planområdet. Då planförslaget inte planlägger för varken indutri eller annan miljöfarlig verksamhet 

bedöms inte planförslaget ha en betyande miljöpåverkan. Enligt miljöundersökningen(20200507) 

bedöms därmed aktuellt planförslag inte medföra någon betydande miljöpåverkan, och en 

miljökonsekvensbeskrivning har i sin tur inte upprättats. Karlskoga kommun bedömer att MKN för 

vatten inte kommer påverkas negativt efter antagande av detaljplanen. 

RISKBILD FRÅN TRAFIKNÄT 

Järnvägen bedöms inte utgöra någon riskkälla utifrån buller eller vibrationer. Bedömningen grundar 

sig på den låga frekvensen förbipasserande tåg som sker på järnvägen söder om planområdet och 

även i sammanhanget den ringa mängd farligt gods som transporteras på järnvägen.  Sannolikheten 

för att en olycka med konsekvenser för planområdet anses som mycket liten. Avståndet från 

järnvägen intill planområdet är ca 60 meter, vilket innebär att planområdet befinner sig inom riskzon 

C (rekommenderade skyddsavstånd intill järnväg med farligt gods) Riktlinjer för planläggning intill 

vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods (2016:41). I riskzon C har det angetts att 

centrumverksamheter, bostäder m.m. är lämpliga markområden.  Järnvägen bedöms därmed inte 

utgöra någon riskkälla utifrån transporter av farligt gods.   

 

Gällande  E18 bedöms inte heller trafikleden utgöra någon riskskälla utifrån transport av farligt gods 

då planområdet ligger på så stort avstånd till leden, ca 157 meter ifrån planområdet, vilket bedöms 



   

 

16 

 

som ett fullgott avstånd gällande farligt gods då markområdet ligger utanför zon C enligt Riktlinjer 

för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods (2016:41).  

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. Enligt bullerberäkningen 

berörs planområdet av trafikbuller från Centrumleden i söder. Riktvärdena gällande de högsta 

tillåtna bullernivåerna för bostäder överskrids inte i planförslaget Planförslaget är inte en kommande 

bullerkälla. Bullernivåer för uteplats överskrids dock, vilket säkerställs via planbestämmelser i 

planförslaget. 

 

LUFTFÖRORENINGAR 
Karlskoga kommun bedömer att MKN för utomhusluft inte är på väg att överskridas i nuläget eller 

efter antagande av detaljplanen.  Statusen på luftkvalitén i Karlskoga är osäker eftersom 

övergripande luftmätningar och/eller beräkningar inte har utförts sedan 2006. Enligt 

miljöundersökningen (20200503) bedöms aktuellt planförslag inte medföra någon betydande 

miljöpåverkan, och en miljökonsekvensbeskrivning har i sin tur inte gjorts. Karlskoga kommun 

bedömer att MKN för luft inte kommer påverkas negativt efter antagande av detaljplanen. 

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

NOLLALTERNATIV 

Nollalternativet innebär att den befintliga markanvändningen HY1 (handel och inneidrott) kvarstår 

och upprättandet av attraktiva boenden samt centrumanpassande verksamhet i centrumnära läge 

inom fastigheten Duvan 10 uteblir.  

BEBYGGELSE  

Byggnaden inom planområdet kan väntas byggas om invändigt till bostäder i kombination med  

centrumändamål. I användningen centrum ingår ett flertal användningsområden, bland annat att 

delar av eller hela byggnaden kan användas som butiker,  förslagsvis i bottenplan för att sedan skapa 

bostäder ovanför. I användningen ingår även tillfällig vistelse i form av hotell och vandrarhem samt 

lättare former av vård och hälsovård. Dessutom möjliggörs det för att byggnaden kan ställas om till 

kontor, helt eller delvis. Detta skapar en flexibilitet för byggnaden vilket ses som lämpligt i en central 

byggnad som lätt styrs av efterfrågan på marknaden.  

 

Vidare påverkar inte planförslaget något annat än redan befintlig byggnad. Planområdet, förutom 

den del som omfattas av befintlig byggnad, har bland annat försatts med prickmark eller korsmark 

vilket innebär att ingen vidare exploatering inom planområdet medges förutom ett eventuellt mindre 

miljöhus eller carport, därav anses radonskyddande åtgärder inte vara nödvändigt inom 

planområdet. Vid ny bostadsbyggelse hade radonskyddande åtgärder vid en byggnation varit 

nödvändiga om marken hade visat sig vara förorenat. Inom planområdet förligger en liten del där 

risk för ras och skred kan förekomma. Byggnaden inom planområdet berörs direkt inte av detta 

område. Eftersom ingen ny bostadsbebyggelse avses uppföras bedöms det förorenade området i 

korsningen Stationgatan/Centrumleden inte påverka planområdet. 
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Planförslaget stämmer väl överens med Översiktsplanens (2011) intentioner om förtätning inom 

stadskärnan i och med att det centrala läget. Bostadsbyggnation i ett centralt läge kan ses 

fördelaktigt ur ett socioekonomiskt perspektiv. Genom att förtäta kvarteret skapas möjligheter för 

fler människor att bosätta sig i Karlskoga centrum med god tillgång till kollektivtrafik samt offentlig 

och kommersiell service. Att planförslaget möjliggör för tillkomsten av fler verksamheter i centrum 

stärker även Karlskoga kommuns attraktionskraft.  Ur ett ekologiskt perspektiv innebär även detta 

att redan befintlig infrastruktur, såsom vägar och fjärrvärme m.m samt närliggande 

samhällsfunktioner, service och kollektivtrafik kan nyttjas, vilket ses som resurseffektivt.  

Utöver det skapas det möjlighet att bygga balkonger i riktning dels mot järnvägsgatan och dels norr 

om byggnaden mot innergården. Anledningen till bestämmelsen är att huvudbyggnaden inte ska 

ha någon vidare tillbyggnad bortsätt från balkongerna. Idag finns inga balkonger på byggnaden 

men intillliggande flerbostadshus har samtliga balkonger åt Järnvägsgatan. Inglasning av balkonger 

blir också möjligt i och med planförslaget. Dessutom förses en del av planområdet med korsmark 

vilket syftar till att möjliggöra för en eventuell byggnation för miljöhus eller carport för att kunna 

hantera avfall samt parkeringsmöjligheter inom planområdet. Parkering får angöras i den norra 

delen av planområdet, antingen där befintlig byggnad redan är placerad eller vid korsmarken i 

samband med ett eventuellt miljöhus. Illustrationen nedan visar enbart en skiss på ett 

utformningsförslag som är möjlig i och med detaljplanen. 

Illustration av en möjlig utformning av balkonger, miljöhus samt parkering. Illustrationen visar enbart ett exempel på 

utformning av det som medges i detaljplanen. 
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TRAFIK  

Trafik till och från planområdet sker uteslutande via Järnvägsgatan som i sin tur leds från 

Centrumleden via Stationsgatan. Området förväntas inte trafikeras i någon större utsträckning då 

planområdet idag är planlagd med användningsbestämmelserna handel och verksamhet med 

inneidrott generar en del besökare med ett kontinuerligt trafikflöde. Parkeringsmöjligheter kommer 

att finnas vid innegården strax norr om byggnaden där plats för omkring 15 bilar är möjligt. Tillfart 

till dessa kommer ske genom Järnvägsgatan vidare in på en sidogata mellan fastigheten Duvan 10 

och parkeringen strax väster om området. Sidogatan används idag till centralgaraget som ligger 

delvis under fastigheten Duvan 9. Eftersom den del av fastigheten som gränsar direkt mot 

Järnvägsgatan är relativt begränsad passar den delen inte som pakering då man skulle tvingas backa 

ut på gatan.  

BARNPERSPEKTIVET 

FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga. Hur staden i stort 

och bostadsmiljöer i synnerhet utformas påverkar alla som bor och rör sig där. Barnperspektivet är 

viktigt att bevaka i planeringen. Detta rör till exempel tillgång till skola, lekmiljöer, samt trygga 

möjligheter att röra sig till fots och cykel mellan olika målpunkter.  

 

I planområdets närhet finns planskilda gång- och cykelvägar som leder åt ett flertal håll. Gång- och 

cykelvägarna leds bland annat vidare under E18 via en tunnel där det finns förskolor, lekparker samt 

även en högstadieskola. På nära avstånd finns även kulturskolan, som är en plats för barn och unga 

att gå kurser i musik, dans och konst vilket i sammanhanget ses som positivt. I närområdet finns 

även badhus, minigolf, Möckeln strand och andra rekreationsmöjligheter som lämpar sig för barn 

och unga. Dessutom ligger Rävåsesn naturreservat på ett nära avstånd till planområdet. Den gata 

som löper strax söder om planområdet är en återvändsgata som avslutas med en vändplats. Gatan 

försörjer enbart boenden i flerfamiljshusen vilket generear i en låg trafikmängd. Gatan är dessutom 

försedd med en trottoar längst med planområdet. Planförslaget och planområdets läge i sig bedöms 

därmed som lämpligt utifrån barnperspektivet. 

 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
En genomförandebeskrivning redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett ändamålsenligt genomförande av 

detaljplanen. Beskrivningen är vägledande för genomförandet och har ingen rättsverkan. 

HANDLÄGGNING OCH TIDPLAN  

Karlskoga kommun har valt att handlägga denna detaljplan med ett standardförfarande enligt Plan- 

och bygglagen (SFS 2010:900) då planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan (2011). 

Planförslaget bedöms inte vara betydande för allmän intresset eller i övrigt av stor betydelse eller 

kunna medföra en betydande miljöpåverkan.  Handläggningen påbörjades i maj 2020. 

Detaljplanearbetet fortgår under 2020. Tidplanen är att sända ut planförslaget på samråd under 

sommaren 2020 och vidare ut på granskning under 2021. Detaljplanen förväntas bli antagen under 

2021. Genomförandet av detaljplanen bedöms vara färdigställd 5 år efter att detaljplanen har vunnit 

laga kraft.  



   

 

19 

 

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 

Tomträttsinnehavaren ansvarar för arbete, skötsel och övrig förvaltning inom den del som ingår i 

tomträttsavtalet. Tomträttsinnehavaren ansvarar för och bekostar iordningsställande av kvartersmark 

och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd 

m.m.  Vid eventuell flytt av ledningar ansvarar den som initierat åtgärden för detta. 

Tomträttsinnehavaren är ansvarig över detaljplanens genomförande i sin helhet, vilket avser 

bygglovansökan, ombyggnationer etc. Tomträttsinnehavaren ansvarar för anordnande av parkering 

på anvisat område inom kvartermaken samt eventuella miljöhus för avfallshantering. 

AVTAL OCH PLANEKONOMI  

Ett avtal har tecknats mellan Samhällsutveckling och geodataavdelningen (f.d Mark- och 

planeringsavdelningen) och tomträttsinnehavaren för fastigheten Duvan 10. Avtalet reglerar kostnad 

för framtagande av detaljplan och för ansökan om samt lämnade av positivt planbesked. 

Detaljplanen bekostas av tomträttsinnehavaren av Duvan 10. Planavgift i samband med 

bygglovshandläggning/-prövning får inte tas ut för sådana åtgärder detaljplanen medger för 

fastigheten Duvan 10. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastigheten Duvan 10 och Bregården 2:31 ägs av Karlskoga kommun. Fastigheten Duvan 10 är 

upplåten med tomträtt sedan 1965-12-01 för ändamålet hotell. Tomträttsavtalet kan komma att 

revideras i och med att detaljplanen har vunnit laga kraft. Den del som ingår i Bregården 2:31 kan 

överföras till Duvan 10 förslagsvis är då att fastighetsgränsen ska beakta angiven användningsgräns. 

Vid en eventuell fastighetsreglering kan tomträttsavtalet behöva skrivas om och då även inkludera 

denna del av Bregråden 2:31.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 

Karlskoga Energi och Miljö AB (KEMAB) är huvudman för det allmänna vatten-, avlopps- och 

dagvattennätet. KEMAB svarar därmed för drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. 

KEMAB ansvarar för omhändertagande av dagvatten på allmän plats. Eventuella kostnader för flytt 

och förstärkning av ledningar bekostas av den som initierat åtgärden.  

 

El, värme och bredband 

Karlskoga Energi och Miljö AB (KEMAB) är huvudman för el-, fjärr- samt bredbandsnätet. KEMAB 

svarar för drift och underhåll av näten och anslutningspunkter. KEMAB driver 

fjärrvärmeanläggningen i Karlskoga. Kapacitet för ledningsnätet samt ansvar för ledningar svarar 

ledningsägare för. Planområdet ligger i Karlskoga tätort som har ett väl utbyggt bredbandsnät. 

Eventuella kostnader för flytt och förstärkning av ledningar bekostas av den som initierat åtgärden.  
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Granskningen syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 

planförslaget. Kommunen ska vid standarsförfarande under minst två veckor ställa ut 

(granskning) förslag till detaljplan 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.  
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BAKGRUND OCH SYFTE 

 

Under hösten 2019 lämnades det in en ansökan om planbesked till Mark- och 

planeringsavdelningen om att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Duvan 10 med syfte att 

möjliggöra för bostäder inom byggnaden.  

 

Under åren har markanvändningen i föregående detaljplaner för den byggnad som finns inom 

planområdet varierat från BH (Bostads- och handelsändamål) 1958, KHB (kontor, handel och 

bostäder) 1991, BH (Bostad och handel) 1998, till dagens detaljplan från 2002 som medger i 

markanvändningen för HY1 (handel och inneidrott).  

 

Planområdet är nu återigen intressant som bostadsändamål och syftet med detaljplanen är därför 

att ändra markanvändningen från HY1 (handel med inneidrott) till en kombination av B (Bostad) och 

C (Centrum) för fastigheten Duvan 10 och mindre del av Bregården 2:31.  

GRANSKNING 

Detaljplanen var ute på granskning mellan den 5 maj och 19 maj 2021. Granskningshandlingarna 

har under perioden funnits tillgängliga i entréhallen på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga samt på 

kommunens hemsida, www.karlskoga.se. Fysiska och digitala handlingar har skickats till sakägare 

och obligatoriska remissinstanser, såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, samt till allmänheten efter 

förfrågan. Handlingarna har varit offentliga på kommunens hemsida under granskningsperioden. 

Granskningsperioden har även anslagits på kommunens officiella anslagstavla. 

 

Inkomna remissvar med synpunkter har inkommit från:  

• Tillväxt- och tillsynsförvaltningen – Bygglov (Bilaga 1) 

• Trafikverket (Bilaga 2) 

• Länsstyrelsen (Bilaga 3) 

 

Inkomna remissvar utan synpunkter har inkommit från:  

• Bergslagens Räddningstjänst  

• Folkhälsoförvaltningen  

• Gymnasienämnden  

• Karlskoga Energi och Miljö  

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Tillväxt- och tillsynsförvaltningen - Miljö  

• Kultur- och föreningsförvaltningen 

• Kommunala lantmäterimyndigheten  

• Socialförvaltningen 
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SÄNDLISTA 

Sakägare 
Till berörda av pågående planering enligt 

fastighetsförteckningen.  

Karlskoga kommun 

Karlskoga Energi- och miljö  

 

info@karlskogaenergi.se (Karlskoga Energi & Miljö) 

registrator@karlskogaenergi.se (registrator) 

Kommunstyrelsens ledningskontor kommunstyrelsen@karlskoga.se 

bo.bjork@karlskoga.se (samhällsplaneringschef)  

karl.selander@karlskoga.se (näringsliv och tillväxtschef) 

niklas.olsson@karlskoga.se (strategisk planerare) 

jorgen.skog@karlskoga.se (säkerhetssamordnare) 

bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se (mark- & 

exploateringschef) 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ronnie.erhard@karlskoga.se 

Ungdomsfullmäktige ungdomsfullmäktige@karlskoga.se 

Samhälle och serviceförvaltningen (SSF) ulrika.lundgren@karlskoga.se (förvaltningschef) 

SSF Verksamhetsstab robert.gustafsson@karlskoga.se (verksamhetscontroller) 

SSF Miljösamordning miljosamordning@karlskoga.se 

SBF Stadsarkitekt ann.dakovic@karlskoga.se 

TTF Bygg- och miljökontoret myndighetsnamnd@karlskoga.se 

trond.reimers@karlskoga.se (förvaltningschef) 

SSF Teknik- och fastighetsavdelning teknikfastighet@karlskoga.se 

josephine.nilsson@karlskoga.se (trafikhandläggare) 

agnetha.kohler@karlskoga.se (trafikingenjör) 

robert.brann@karlskoga.se (fastighetschef) 

veronica.holmen@karlskoga.se (stadsträdgårdsmästare) 

SSF Samhällsutveckling- och geodata 

avdelningen 

liv.hellquist@karlskoga.se (avd. chef samhällsutveckling- och 

geodata avd.) 

johanna.hellsing@karlskoga.se (mätningsingenjör) 

magnus.jordan@karlskoga.se (mätningsingenjör) 

ida.englund@karlskoga.se (planarkitekt) 

daniel.rankedal@karlskoga.se (planarkitekt) 

madeleine.eriksson@karlskoga.se (fysisk planerare) 

georgios.apostolidis@karlskoga.se (fysisk planerare) 

oscar.sawstrom@karlskoga.se (kommunbiolog) 

daniel.berg@karlskoga.se (projektkordinator) 

malin.loow@karlskoga.se (projektledare) 

SSF Folkhälsa fkn@karlskoga.se 

Skolförvaltningen bun@karlskoga.se  

gymnasienamnden@karlskoga.se 

Kultur- och föreningsförvaltningen kfn@karlskoga.se 

Socialförvaltningen sn@karlskoga.se 

Intressenter 

Region Örebro län regionen@regionorebrolan.se 

mailto:robert.gustafsson@karlskoga.se
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Skanova skanova-remisser-orebro@skanova.se 

Trafikverket eskilstuna@trafikverket.se 

Lantmäteri (KLM) lantmateri@karlskoga.se 

Länsstyrelsen Örebro län orebro@lansstyrelsen.se 

Bergslagens räddningstjänst bergslagens.rtj@brt.se 

Karlskoga hembygdsförening karlskogahembygd@gmail.com 
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INKOMNA YTTRANDEN 

PRIVATPERSONER ELLER SAKÄGARE 

Inga privatpersoner eller sakägare har erinrat sig mot planförslaget. 

KOMMUNALA REMISSINSTANSER 

Tillsyn och tillväxtförvaltningen (bygglov) 

Tillsyn och tillväxtförvaltningen (bygglov), har tagit del av granskningshandlingarna och har 

lämnat skriftligt yttrande, se bilaga 1. 

Kommentar: Planbeskrivningen justeras utifrån tillsyn och tillväxtförvaltningens yttrande angående 

den ändrade lovplikten. 

ÖVRIGA REMISSINSTANSER 

Inga övriga remissinstanser har erinrat sig mot planförslaget. 

STATLIGA REMISSINSTANSER 

Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna och har lämnat skriftligt yttrande, se bilaga 2. 

Kommentar: Bestämmelse som säkerställer buller vid uteplats läggs till på plankartan inför 

antagande. 

Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen har tagit del av samrådshandlingarna och har lämnat råd planförslaget, se bilaga 3. 

Kommentar: Bestämmelse som säkerställer buller vid uteplats läggs till på plankartan inför 

antagande. 

REVIDERINGAR I ANTAGANDEHANDLINGARNA 

Följande revideringar görs i antagandeshandlingarna: 

• Plankartan justeras rörande bullerbestämmelsen

• Planbeskrivningen justeras gällande formulering kring ändrad lovplikt.

Samhälle och Serviceförvaltningen 

Karlskoga kommun 



GRANSKNINGSREMISS 

DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-05-05 

*************************************************************************************************** 

Förslag till detaljplan för:

Duvan 10 – del av Järnvägsgatan 

Granskningstid 5/5–19/5 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 19/5 2021 till 

 Madeleine Eriksson  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

 Plankarta  Miljöteknisk inventering

 Planbeskrivning  Mätning av inomhusluft

 Samrådsredogörelse

 Underrättelse

****************************************************************************************************

*(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR: x Ingen erinran ❑ Ingen erinran om ❑ Godkännes ej, 

 anmärkningar nedan  se anmärkning 

 beaktas   nedan 

Kommentarer: 

Angående ändrad lovplikt; texten i planbeskrivningen: att skälet till ändrad lovplikt inte är att avlasta 
bygglovssektion utan att det bedöms vara lämpligt utifrån plan- och bygglagen. OBS! Anmälan kan krävas 
om inglasningen bedöms medföra en väsentlig ändring av brandskydd 

Tillväxt- och tillsyn: bygglov 2021-05-25  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 

Bilaga 1



Karlskoga kommuns dnr: SBN 2019.00297
Trafikverkets dnr: TRV 2021/56766

Granskning gällande Detaljplan för Duvan 10 i Karlskoga kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och centrumändamål på fastigheten.

I handlingarna redovisas att bullernivåerna idag och i framtiden (2040) klaras för fasaderna på byggnaden. 
Det framgår dock inte om alla boende får tillgång till en bullerskyddad uteplats. Trafikverket tolkar 
handlingarna som att de med balkong mot Järnvägsgatan får uteplatser som inte klarar riktvärdena. Om 
så är fallet, behöver det säkerställas i plankartan att boende får tillgång till en uteplats där riktvärdena 
efterlevs.

Med vänlig hälsning

Elis Höglind
Samhällsplanerare

elis.hoglind@trafikverket.se
Direkt: 010-123 05 46

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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Yttrande
1(1)

Datum Diarienummer
2021-05-19 402-3905-2021

Karlskoga kommun

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Detaljplan för Duvan 10, del av Järnvägsgatan, 
Karlskoga kommun
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 detaljplanen inte kommer att 
prövas. 

Råd enligt 2 kap. PBL

Trafikbuller
I samrådsskedet fanns på plankartan en planbestämmelse, f1, som reglerade att en 
uteplats, gemensam eller privat, som anordnas i anslutning till bostadsbyggnad 
ska anordnas och utformas på så sätt att 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid uteplatsen inte överskrids. Denna bestämmelse är nu 
borttagen från plankartan trots att de bullerberäkningar som redovisas i 
planbeskrivningen visar att riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids av 
trafiken på Centrumleden och E18. För att planförslaget ska bli lämpligt ur 
bullersynpunkt anser Länsstyrelsen att bullerbestämmelsen behöver återinföras på 
plankartan. Länsstyrelsen har vid kontakt med kommunens fysisk planerare fått 
kännedom om att bestämmelsen kommer att återinföras innan planen antas, 
Länsstyrelsen kommer därmed inte pröva ett antagande av detaljplanen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av bitr. enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare 
Helena Siegert som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilaga 3
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GRANSKNINGSREMISS 

DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-05-05 

*************************************************************************************************** 

Förslag till detaljplan för:

Duvan 10 – del av Järnvägsgatan 

Granskningstid 5/5–19/5 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 19/5 2021 till 

 Madeleine Eriksson  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

 Plankarta  Miljöteknisk inventering

 Planbeskrivning  Mätning av inomhusluft

 Samrådsredogörelse

 Underrättelse

****************************************************************************************************

*(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: 

Tommie Hedin, Skolförvaltningen  2021-05-05 

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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GRANSKNINGSREMISS 

DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-05-05 

*************************************************************************************************** 

Förslag till detaljplan för:

Duvan 10 – del av Järnvägsgatan 

Granskningstid 5/5–19/5 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 19/5 2021 till 

  Madeleine Eriksson 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

 Plankarta  Miljöteknisk inventering

 Planbeskrivning  Mätning av inomhusluft

 Samrådsredogörelse

 Underrättelse

****************************************************************************************************

*(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: 

Folkhälsoförvaltningen  2021-05-18 
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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Madeleine Eriksson

Från: Maria Skoglund
Skickat: den 19 maj 2021 21:48
Till: Madeleine Eriksson
Ämne: Duvan 10

Tillväxt‐ och tillsynsförvaltningen har inget att erinra gällande detaljplan för Duvan 10. 

Vänliga hälsningar 

Maria Skoglund 
Miljöinspektör 
Tillväxt och tillsynsförvaltningen 
Telefon: 0586-61905 
maria.skoglund@karlskoga.se
www.karlskoga.se 

Tillväxt- och tillsynsnämnden - samarbete utan gränser
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GRANSKNINGSREMISS 

DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-05-05 

*************************************************************************************************** 

Förslag till detaljplan för:

Duvan 10 – del av Järnvägsgatan 

Granskningstid 5/5–19/5 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 19/5 2021 till 

 Madeleine Eriksson  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

 Plankarta  Miljöteknisk inventering

 Planbeskrivning  Mätning av inomhusluft

 Samrådsredogörelse

 Underrättelse

****************************************************************************************************

*(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: 

Tommie Hedin, Skolförvaltningen  2021-05-05 

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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GRANSKNINGSREMISS 

DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-05-05 

*************************************************************************************************** 

Förslag till detaljplan för:

Duvan 10 – del av Järnvägsgatan 

Granskningstid 5/5–19/5 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 19/5 2021 till 

 Madeleine Eriksson  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

 Plankarta  Miljöteknisk inventering

 Planbeskrivning  Mätning av inomhusluft

 Samrådsredogörelse

 Underrättelse

****************************************************************************************************

*(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: 

Helena Steen, VA-ingenjör 
Karlskoga Energi och Miljö AB 19/5-21 
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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GRANSKNINGSREMISS 

DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-05-05 

*************************************************************************************************** 

Förslag till detaljplan för:

Duvan 10 – del av Järnvägsgatan 

Granskningstid 5/5–19/5 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 19/5 2021 till 

 Madeleine Eriksson  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

 Plankarta  Miljöteknisk inventering

 Planbeskrivning  Mätning av inomhusluft

 Samrådsredogörelse

 Underrättelse

****************************************************************************************************

*(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 2021-05-05  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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GRANSKNINGSREMISS 

DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  
Datum: 2021-05-05 

*************************************************************************************************** 

Förslag till detaljplan för:

Duvan 10 – del av Järnvägsgatan 

Granskningstid 5/5–19/5 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 19/5 2021 till 

 Madeleine Eriksson  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Madeleine.eriksson@karlskoga.s

e 

Granskningshandlingarna består av: 

Plankarta Miljöteknisk inventering

Planbeskrivning Mätning av inomhusluft

Samrådsredogörelse

Underrättelse




*****************************************************************************************************(

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: 

Kultur- och föreningsförvaltningen 2021-05-10  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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GRANSKNINGSREMISS 

DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-05-05 

*************************************************************************************************** 

Förslag till detaljplan för:

Duvan 10 – del av Järnvägsgatan 

Granskningstid 5/5–19/5 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 19/5 2021 till 

 Madeleine Eriksson  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

 Plankarta  Miljöteknisk inventering

 Planbeskrivning  Mätning av inomhusluft

 Samrådsredogörelse

 Underrättelse

****************************************************************************************************

*(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: 

Socialförvaltningen/Ledningsgruppen 2021-05-05  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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Detaljplan för Duvan 10 – del av 

Järnvägsgatan 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 





 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Georgios Apostolidis 

Tjänsteskrivelse 1(3) 

2021-08-18 SBN PL 2017-00287 

  

 
Samhällsutveckling och geodataavdelningen  
 

Beslut om antagande Ändring av detaljplan (ÄDP) 
Norra Östervik - Udden, Östervik 2:71 
Sammanfattning 
Ändringen av detaljplan innebär i korthet att planbestämmelsen e1 
revideras från en tillåten byggnadsarea på 130/90 per fastighet till 200/50 
för fastigheten Östervik 2.71. Ändringen medger en utnyttjandegrad på 
200 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för komplementbyggnad i 
fortsättningsvis en (1) våning. Kommunen har bedömt att ändringen ryms 
inom gällande byggrätt för fastigheten. Kringliggande fastigheter är 
bebyggda med permanentboende och fritidsbebyggelse. Området håller 
på att utvecklas från ett fritidsområde till ett område för permanent 
boende. Närmst liggande bostadsbebyggelse finns på fastigheter intill 
ändringsområdet.  
Kommunens översiktsplan (2011) anger läget i Norra Östervik – Udden 
som ett prioriterat område för landsbygdsutveckling, bostadsbyggande 
(villor), kollektivtrafik, service och annan infrastruktur. Planförslaget 
bedöms därför vara förenligt med kommunens översiktsplan.  
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att anta förslag till ändring av 
detaljplan (ÄDP) Norra Östervik – Udden, Östervik 2:71.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2021. 
Antagandehandlingar för Ändring av detaljplan (ÄDP) Norra Östervik – 
Udden, Östervik 2:71  
 
Bakgrund 
En ansökan om planbesked kom till Mark- och planeringsavdelningen 
den 13 juli 2017 med avsikten att få del av detaljplanen för Norra 
Östervik (2011) ändrad till att medge en större utnyttjandegrad för 
fastigheten Östervik 2:71. I ansökan framförs önskemål om att bygga en 
(1) eller två (2) våningshus med en tillåten byggnadsarea på 200 m2 för 
huvudbyggnad och 50 m2 för komplementbyggnad (dubbelgarage). I 
mars år 2014 gjordes samma process för fastigheterna Östervik 2:137, 
Östervik 1:66, Östervik 1:167 och Östervik 1:70, strax öster om 
planområdet och 2021 gjordes även en ändring av detaljplan för 
fastigheten Östervik 2:67 med liknande syfte. Detaljplanen justerades till 
att medge en större byggnadsarea i m2 för huvudbyggnad respektive 
komplementbyggnader. 



 

Tjänsteskrivelse 

2021-08-18 

2(3) 

SBN 2017-00287  

 

 

Den del av fastigheten Östervik 2:71 som ärendet berör ligger i 
Karlskogas sydöstra delar, öster om Möckeln och norr om länsväg 555 
(fortsättningen på Österviksvägen). Området är detaljplanelagt för 
bostadsbebyggelse sedan 2011. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ändringen av detaljplan innebär i korthet att planbestämmelsen e1 
revideras från en tillåten byggnadsarea på 130/90 per fastighet till 200/50 
för fastigheten Östervik 2.71. Ändringen medger en utnyttjandegrad på 
200 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för komplementbyggnad i 
fortsättningsvis en (1) våning. Detta för att inte skymma sikten för 
resterande fastigheter bakom. På fastigheter närmst Möckeln i Norra 
Östervik tillåter detaljplanen endast ett våningsantal. 
 
Den utnyttjandegrad som föreslås är ca 200 m2 byggnadsarea och 50 m2 
komplementbyggnad. En total byggnadsarea på ca 250 m2 för 
fastigheten. Ändringen innebär en ökning av den totala byggnadsarean 
för fastigheten men möjliggör också åretruntboende. 
 
Ändringen av detaljplanen har varit utsänd på samråd mellan den 30 
januari – 13 februari 2018. Samrådshandlingarna har under perioden 
funnits tillgängliga på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga samt på 
kommunens hemsida. Fysiska och digitala handlingar har skickats till 
sakägare och obligatoriska remissinstanser, såsom Länsstyrelsen och 
Trafikverket, samt till allmänheten efter förfrågan. Länsstyrelsen Örebro 
län har tagit del av samrådshandlingarna och har inga anmärkningar på 
planförslaget (2018-02-06). 
 
Synpunkter har kommit in från närstående fastighetsägare samt 
samfällighetsföreningen som har ställt sig mot förslaget. Delvis har kritik 
riktats mot möjligheten för fastighetsägaren att öka utnyttjandegraden för 
sin sjönära tomt samt att det påverkar området negativt. Från kommunens 
sida har vi förståelse att närboende kan uppleva planförslaget som en 
negativ förändring. Kommunen har bedömt att ändringen ryms inom 
gällande byggrätt för fastigheten. Kringliggande fastigheter är bebyggda 
med permanentboende och fritidsbebyggelse. Området håller på att 
utvecklas från ett fritidsområde till ett område för permanent boende. 
Närmst liggande bostadsbebyggelse finns på fastigheter intill 
ändringsområdet.  
 
Eftersom en ändring eller upphävande av detaljplan inte får genomföras 
innan genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs 
motsätter sig det kan planförslaget inte prövas för antagande av 
Samhällsbyggnadsnämnden (PBL 2010:900 4 kap. 39 §). Ändring av 
detaljplan eller upprättande av ny detaljplan med inkomna synpunkter 
under planprocessen kommer inte kunna ske förrän genomförandetiden 
har gått ut för gällande detaljplan vilket blir år 2021. Då 



 

Tjänsteskrivelse 

2021-08-18 

3(3) 

SBN 2017-00287  

 

 

genomförandetiden för nuvarande detaljplan tog slut 2021-06-23 prövas 
detaljplanen för antagande. 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Ändring av detaljplan 
(ÄDP) Norra Östervik – Udden, Östervik 2:71.  
 

Georgios Apostolidis 
Planarkitekt 
 
 
Expedieras till 
Ansökande av för fastigheten Östervik 2:71  
via Georgios Apostolidis 
Planarkitekt 



 
 
 
 
 
               SBN 2017.0287 
 
 
 

Ändring av detaljplan (ÄDP) 
Norra Östervik – Udden, Östervik 2:71 
 
Samrådsredogörelse upprättad 2018-02-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 



2 
 

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 begränsat förfarande under minst två 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. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
Norra Östervik – Udden ligger i Karlskogas sydöstra delar, öster om Möckeln och norr om 
länsväg 555 (fortsättning på Österviksvägen). Området ingår i Östervik som ursprungligen 
utgjorts av fritidshus men som sedan 2011 gått mot att bli mer exploaterat för 
permanentboende. Området består av totalt 49 tomter, som är detaljplanelagda år 2011 för 
bostadsändamål. Majoriteten av området är bebyggt.  
 
I mitten av juli kom en ansökan om planbesked in för fastigheten Östervik 2:71 (aktuellt 
ändringsområde). Avsiktsförklaringen för området, som mäter ca 3 000 m2, innebär att utöka 
utnyttjandegraden för friliggande bostadshus. Gällande detaljplan medger en utnyttjandegrad 
som begränsar önskad byggnation. Ett genomförande förutsätter att detaljplanen för 
fastigheten ändras. Planprojektet innebär därför att ändra utnyttjandegraden för fastighet 
Östervik 2:71. Syftet med ändring av detaljplan (ÄDP) är att ändra utnyttjandegraden för 
fastighet Östervik 2:71. 
 

SAMRÅD 
Planförslag till ändring av detaljplanen var ute på samråd mellan den 30 januari och den 13 
februari 2018. Samrådshandlingarna har under perioden funnits tillgängliga i 
stadsbyggnadshusets entréhall och lokaler på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga samt på 
kommunens hemsida, www.karlskoga.se. Fysiska och digitala handlingar har skickats till 
sakägare och obligatoriska remissinstanser, såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, samt till 
allmänheten efter förfrågan. Handlingarna har varit offentliga på kommunens hemsida under 
samrådsperioden.  
 
 
Sändlista 

Sakägare Till berörda av pågående planering enligt 
fastighetsägarförteckningen/fastighetsförteckningen.  

Karlskoga kommun 

Karlskoga Energi- och miljö  
- Elnät AB 
- Stadsnät 
- Kraftvärme 
- Återvinning 

magnus.johansson@karlskogaenergi.se 
par.nilsson@karlskogaenergi.se 
kenneth.qvist@karlskogaenergi.se 
per.lidell@karlskogaenergi.se 
dan.hermansson@karlskogaenergi.se 
jan.bjork@karlskogaenergi.se 
nicklas.ericksson@karlskogaenergi.se 

VA – bolaget pontus.nermark@karlskogaenergi.se 
jenny.johrin@karlskogaenergi.se 
michael.spennare@karlskogaenergi.se 

Kommunstyrelsens ledningskontor bosse.bjork@karlskoga.se (samhällsplaneringschef)  
hans.berghnilsson@karlskoga.se (kommunstrateg) 
mats.johansson@karlskoga.se (säkerhetssamordnare) 
kommunstyrelsen@karlskoga.se 
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Samhällsbyggnadsnämndens ordförande liselott.eriksson@karlskoga.se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) eleonore.åkerlund@karlskoga.se (förvaltningschef) 
martin.lindström@karlskoga.se (bit. Förvaltningschef) 
sten.jansson@karlskoga.se (rådet för funktionshinderfrågor, 
RFF) 
andreas.eriksson@karlskoga.se (miljösamordnare) 

SBF Bygg- och miljökontor myndighetsnamnd@karlskoga.se 

SBF Teknik- och fastighetsavdelning veronica.holmen@karlskoga.se (stadsträdgårdsmästare) 
robert.gustafsson@karlskoga.se (verksamhetscontroller) 
agnetha.kohler@karlskoga.se (trafikingenjör) 

SBF Mark- och planeringsavdelningen bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se (mark- och 
exploateringschef)  
liv.hellquist@karlskoga.se (avdelningschef) 

Folkhälsoförvaltningen fkn@karlskoga.se 

Skolförvaltningen bun@karlskoga.se 
gn@karlskoga.se 

Kultur- och föreningsförvaltningen kfn@karlskoga.se 

Socialförvaltningen sn@karlskoga.se 

Intressenter 

Region Örebro län regionen@regionorebrolan.se 

Skanova skanova-remisser-orebro@skanova.se 

Trafikverket eskilstuna@trafikverket.se 

Lantmäteri (KLM) lantmateri@karlskoga.se 

 
 
 
 

 

 

mailto:robert.gustafsson@karlskoga.se
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INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER HAR SAMMANFATTATS NEDAN 
 

YTTRANDEN FRÅN PRIVATPERSONER ELLER SAKÄGARE 
Fastighetsägare till fastighet Östervik 2:163 har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat 
synpunkter på planförslaget (2018-02-12, bilaga 1). Synpunkterna som lämnades avser i 
huvudsak den ändrade utnyttjandegraden.  

Personerna framför inledningsvis redaktionella synpunkter på planbeskrivningen. Fastigheten 
är idag bebyggd med två komplementbyggnader och inte en samt att fastighet Östervik 2:79 
inte berörs av ändringen.  
 
Personerna anser att en huvudbyggnad på 200 m2, komplementbyggnad på 50 m2, friggebod 
på 15 m2, attefallshus på 25 m2 och en tillåten utbyggnad på 15 m2 kan i stort sett täcka hela 
strandlinjen. Gällande utnyttjandegrad på 130/90 för sjönära tomter var att få en så öppen 
strandlinje som möjligt. En ändring som tillåter mer än dubbelt så stor byggnadsarea anser 
inte personerna vara en ”liten ändring”. Med en lägsta golvnivå 92 meter över nollplanet 
kommer en byggarea på 200 m2 upplevas som en väsentlig skillnad jämfört med 90 m2.  
 
Vidare framför personerna att det finns en förståelse för att området Norra Östervik övergår 
från fritidsboende till mer åretruntboende. Detta föreslås göras generellt och inom rimligare 
gränser. 
 
Avslutningsvis framför personerna om det ska vara ok att det går att köpa sig till en större 
byggandsarea än vad gällande detaljplan medger. Personerna, som fastighetsägare av Östervik 
2:163 godkänner inte förslagna ändringar.     
 
Kommentar: Enligt kommunens grundkarta är fastigheten bebyggd med en (1) 
komplementbyggnad. Intilliggande komplementbyggnad står på fastighet Östervik 2:70. 
Östervik 2:79 berörs inte av ändringen.  
 
Från kommunens sida har vi förståelse att närboende kan uppleva planförslaget som en 
negativ förändring. Kommunen har bedömt att ändringen ryms inom gällande byggrätt för 
fastigheten.  
 
Det har under tiden av framtagandet av aktuellt planförslag framkommit ytterligare behov att 
upprätta en ny detaljplan för området Norra Östervik. Gällande detaljplan överensstämmer 
inte med aktuella fastighetsgränser. Markens ändamål behöver regleras till befintliga 
förhållanden då det har resulterat i mer prickmark för en del fastigheter. Detta föreslås inledas 
med ett möte där samtliga fastighetsägare i området kallas.  
 
Alla har enligt Plan- och bygglagen (5 kap. 2 §§ 2010:900) rätt att ansöka om planbesked. 
Ansökan om planbesked görs när man avser göra en åtgärd som kräver upphävande, ändring 
av befintlig detaljplan eller upprätta en ny detaljplan. Ett positivt planbesked ges av 
Samhällsbyggnadsnämnden och föranleder ett planläggningsarbete. För att inleda ett 
planläggningsarbete upprättas ett planavtal mellan den som har för avsikt att ändra, upphäva 
eller upprätta en ny detaljplan och kommunen.  
 
Eftersom en ändring eller upphävande av detaljplan inte får genomföras innan 
genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det kan 
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planförslaget inte prövas för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden (PBL 2010:900 4 kap. 
39 §). Ändring av detaljplan eller upprättande av ny detaljplan med inkomna synpunkter 
under planprocessen kommer inte kunna ske förrän genomförandetiden har gått ut för 
gällande detaljplan vilket blir år 2021. 
 
Fastighetsägare till fastighet Östervik 2:165 har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat 
synpunkter på planförslaget (2018-02-13, bilaga 2). Synpunkterna som lämnades avser i 
huvudsak den ändrade utnyttjandegraden.  
 
Personerna framför gällande detaljplans begränsningar och ett avsteg från dessa anses påverka 
områdets utseende negativt. En ändring till 120 m2 bruttoarea + 30 m2 om bostadshuset byggs 
som vinkelhus är en mer lämplig byggnation för området. Personerna som fastighetsägare av 
Östervik 2:165 godkänner inte föreslagna ändringar.  
 
Kommentar: Från kommunens sida har vi förståelse att närboende kan uppleva planförslaget 
som en negativ förändring. Kommunen har bedömt att ändringen ryms inom gällande byggrätt 
för fastigheten. Eftersom en ändring eller upphävande av detaljplan inte får genomföras innan 
genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det kan 
planförslaget inte prövas för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden (PBL 2010:900 4 kap. 
39 §). Ändring av detaljplan eller upprättande av ny detaljplan med inkomna synpunkter 
under planprocessen kommer inte kunna ske förrän genomförandetiden har gått ut för 
gällande detaljplan vilket blir år 2021. 
 
Ordförande i Norra Österviks Samfällighetsförening, har tagit del av samrådshandlingarna 
och lämnat synpunkter på planförslaget (2018-02-12, bilaga 3). Inledningsvis framgår det att 
styrelsen för Norra Östervik Samfällighetsförening inte kan godkänna en ändring av gällande 
detaljplan i området utan att medlemmarna får möjlighet att ta ställning till den föreslagna 
ändringen i en föreningsstämma.  
 
Norra Österviks Samfällighetsförening anser:  
- inte att ändringen är av begränsad betydelse och därför är planförfarandet ändring av 
detaljplan tveksamt.  
- att den föreslagna ändringen går emot programförklaringen i gällande detaljplan.  
- sig inte kunna stödja planförslaget då andra fastighetsägare i området har tvingats till 
kompromisser och inte blivit informerade om att man kan ansöka om en planändring.  
- att investeringar och underhållskostander skulle öka om området förändras till ett 
villaområde. Är skötsel och underhåll av vägar i ett villaområde en uppgift för en 
samfällighetsförening? 

 
Kommentar: Det finns ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring av 
detaljplan. Ändringen ska uppfylla plan- och bygglagens krav på tydlighet och rymmas inom 
syftet för den ursprungliga detaljplanen. Kommunen har bedömt att ändringen ryms inom 
planförfarandet för ändring av detaljplan. Förfarandet har tillämpats för motsvarande 
planläggning inom kommunen.  
 
Den föreslagna ändringen går emot planprogrammet för Norra Östervik – Udden. Detta 
framgår i planbeskrivningen. Ett planprogram är inte juridiskt bindande utan syftar till att vara 
vägledande vid framtagande av detaljplaner där förutsättningar och visioner redovisas. Från 
kommunens sida har vi förståelse att närboende kan uppleva planförslaget som en negativ 
förändring. 
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Alla har enligt Plan- och bygglagen (5 kap. 2 §§ 2010:900) rätt att ansöka om planbesked. 
Ansökan om planbesked görs när man avser göra en åtgärd som kräver upphävande, ändring 
av befintlig detaljplan eller upprätta en ny detaljplan. Ett positivt planbesked ges av 
Samhällsbyggnadsnämnden och föranleder ett planläggningsarbete.   
 
Investeringskostnader och underhållkostnader skulle troligtvis öka om ett flertal fastigheter 
inom området omvandlas till åretruntboende då det innebär en ökad trafikmängd för 
årsmedeldygnstrafiken. Aktuellt planförslag möjliggör en utökad utnyttjandegrad vilket i sig 
inte innebär en ökad trafikmängd då det fortfarande avser ett bostadshus. Gällande detaljplan 
hindrar inte fastigheter att omvandlas till åretruntboende.  
 
Gällande detaljplan anger allmän platsmark som enskilt huvudmanasaskap och vid enskilt 
huvudmanaskap åligger ansvaret för allmän plats fastighetsägarna gemensamt. Därav har en 
samfällighetsförening för Norra Östervik inrättats. Området var sedan tidigare enskilt 
huvudmanaskap och därav angav detaljplanen enskilt huvudmanaskap för allmän platsmark. 
Ändring av huvudmanaskap kan enligt Boverket göras med en ändring av detaljplan.  
 
Eftersom en ändring eller upphävande av detaljplan inte får genomföras innan 
genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det kan 
planförslaget inte prövas för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden (PBL 2010:900 4 kap. 
39 §). Ändring av detaljplan eller upprättande av ny detaljplan med inkomna synpunkter 
under planprocessen kommer inte kunna ske förrän genomförandetiden har gått ut för 
gällande detaljplan vilket blir år 2021. 
 

KOMMUNALA REMISSINSTANSER 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Miljökontor har tagit del av samrådshandlingarna och 
lämnat synpunkter på planförslaget (2018-02-12, bilaga 4). Miljökontoret förutsätter att 
fastigheten ansluter sig till det kommunala VA- nätet.  
 
Kommentar: Ändringsområdet (planområdet) ingår i verksamhetsområdet för VA.  
 

ÖVRIGA REMISSINSTANSER 
Det har inte kommit in några synpunkter från övriga remissinstanser.  
 

STATLIGA REMISSINSTANSER 
Kommunala Lantmäteriet har tagit del av samrådshandlingarna och har ingen erinran om 
lämnade anmärkningar beaktas (2018-01-31, bilaga 5). Fastigheten Östervik 2:71 är 
avstyckad från Östervik 2:82 och inte Östervik 2:79. Areal för Östervik 2:71 är enligt 
fastighetsregistret 3 020 kvm och i kartan är den 3 270 kvm. Östervik 2:70 berörs utav den 
nya ÄDP:n.  
 
Kommentar: Noterat.  
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Länsstyrelsen Örebro län har tagit del av samrådshandlingarna och har inga anmärkningar på 
planförslaget (2018-02-06, bilaga 6). Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av 
ändringen av detaljplan inte kommer att prövas. Ändring av detaljplanen strider inte mot 
översiktsplanen och länsstyrelsenG:\Mark och 
planering\Verksamhetsområden\Plan\PENDELN\KLM - Planregistrering delar kommunens 
åsikt om att förslaget inte innebär en betydande påverkan på miljön.  
 

NÄSTA STEG I PLANPROCESSEN 
Eftersom en ändring eller upphävande av detaljplan inte får genomföras innan 
genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det kan 
planförslaget inte prövas för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden (PBL 2010:900 4 kap. 
39 §). Ändring av detaljplan eller upprättande av ny detaljplan med inkomna synpunkter 
under planprocessen kommer inte kunna ske förrän genomförandetiden har gått ut för 
gällande detaljplan vilket blir år 2021. 
 
Under planprocessen har det av andra fastighetsägare i området framförts behov för att utreda 
problemställningar inom Norra Östervik – Udden. Ett exempel som har lyfts är att gällande 
detaljplan följer inte fastighetsgränser vilket resulterar i att bostadsfastigheter får en onödigt 
stor mängd prickmark. Problemställningar av denna karaktär revideras med en ny detaljplan. 
Kommunens intention är att kalla samtliga fastighetsägare inom området till ett 
uppstartsmöte. Uppstartsmötet bör syfta till att utreda om det finns fler problemställningar och 
om det finns ett behov för en ny detaljplan för hela området.  
 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år vilket innebär att den inte kan ändras innan år 2021 
om någon berörd fastighetsägare motsätter sig planförslaget. Kommunen rekommenderar 
därför att inte påbörja planläggningsarbetet innan år 2021. För att inleda ett 
planläggningsarbete för hela Norra Östervik – Udden krävs ett uppdrag av 
Samhällsbyggnadsnämnden om att upprätta förslag till en ny detaljplan.    
 

Lina Jönsson 
Planarkitekt  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karskoga kommun   
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ÄNDRING AV DETALJPLAN 
GENOM TILLÄGG
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. 568 (akt 1883-P11/30) Norra Östervik - Udden - samt upphävande av del av områdesbestämmelser för Norra Östervik. 
Laga kraft 2011-06-23.

Planändring upprättad 2018-01-16

BEGRÄNSAT
STANDARDFÖRFARANDE

2018-01-16

Lina Jönsson, planarkitekt

Planområdesgräns ÄDP. Redovisad 3 meter 
utanför ändringsområdet

ANTAGANDEHANDLING

per fastighet
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ANTAGANDEHANDLING 

 Udden 

 
 

 

 

Ändring av detaljplan (ÄDP)  
Norra Östervik – Udden, Östervik 2:71 
 

 

 

Denna handling beskriver ändringar och tillägg till en tidigare gällande detaljplan samt väntade 

konsekvenser av ett genomförande. För ytterligare beskrivning av området se planbeskrivning för 

gällande detaljplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karlskoga kommun, Örebro län 

Upprättad 2018-01-16 

SBN 2017.0181 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Begränsat förfarande 
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Planbeskrivningen syftar underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de syften 

och förutsättningar detaljplanen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan utan det är plankartan 

som fastställs. Planbeskrivningen redogör för planområdets befintliga förhållanden, vilka förändringar 

som föreslås och effekter som kan väntas vid genomförande.  

 

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 eller placera 

byggnader på något speciellt sätt. En detaljplan tas fram genom en planprocess, som kan föras med 

olika planförfaranden, metoder. Planförfarande väljs beroende på om detaljplanens syften är förenliga 

med översiktsplanen, om detaljplanens syften är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 

stor betydelse, samt huruvida detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Planförslaget som följer har upprättats med begränsat standardförfarande.  

 
På sida 3 och 4 nedan beskrivs processen, samrådskretsen och valt planförfarande för att ta fram en ÄDP – 

Ändring av detaljplan. Därefter följer en kort beskrivning av ändringsområdet. Därefter följer Beskrivning av de 

ändringar som föreslås.  

 

HANDLINGAR OCH MATERIAL  
• Plankarta med tillägg  

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Behovsbedömning  

• Fastighetsägarförteckning 

 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

BAKGRUND  
Norra Östervik – Udden ligger i Karlskogas sydöstra delar, öster om Möckeln och norr om 

länsväg 555 (fortsättning på Österviksvägen). Området ingår i Östervik som ursprungligen 

utgjorts av fritidshus men som sedan 2011 gått mot att bli mer exploaterat för permanentboende. 

Området består av totalt 49 tomter, som är detaljplanelagda år 2011 för bostadsändamål. 

Majoriteten av området är bebyggt.  

 

I mitten av juli kom en ansökan om planbesked in för fastigheten Östervik 2:71 (aktuellt 

ändringsområde). Avsiktsförklaringen för området, som mäter ca 3 250 m2, innebär att utöka 

utnyttjandegraden för friliggande bostadshus. Gällande detaljplan medger en utnyttjandegrad som 

begränsar önskad byggnation. Ett genomförande förutsätter att detaljplanen för området först 

ändras. Planprojektet innebär därför att ändra utnyttjandegraden för fastighet Östervik 2:71.  

 

SYFTE  
Syftet med ändring av detaljplan (ÄDP) är att ändra utnyttjandegraden för fastighet Östervik 2:71. 
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VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN  
Underliggande detaljplan har handlagts med normalt planförfarande år 2011-2012 i enlighet med 

Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900). Med underliggande plan avses den detaljplan som 

utgör utgångsläget för ändringen. Denna ändring av detaljplan (ÄDP) handläggs med begränsat 

standardförfarande i enlighet med PBL 5 kap. 7 §, vilket innebär att standardförfarandet 

begränsas till att endast innehålla kommunikationssteget samråd. Förfarandet tillämpas då 

planändringen bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för allmänheten samt är 

förenlig med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över densamma. 

Förslag till ändring av detaljplan kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan och bedöms 

inte heller avvika från huvudsyftet i underliggande detaljplan (bostadsändamål).  

 

 
 

Det begränsade standardförfarandet innebär att samrådshandlingar tas fram, som presenteras för 

samrådskretsen – vilken begränsas till att endast omfatta sakägare som direkt berörs av de 

föreslagna ändringarna. Granskningsskedet undvaras och planförslaget prövas för antagande efter 

ett avslutat samrådsskede. Sakägarkretsen ges tillfälle att under två veckors tid lämna synpunkter. 

Samrådsskedet kan förkortas om alla berörda är överens om det (Prop 2013/14:126. En enklare 

planprocess, s. 88).  

 

Samrådskretsen  

Den förenklade processen innebär att samrådskretsen kan begränsas till endast 

lantmäterimyndigheten och kända sakägare. Med kända sakägare avses i första hand ägare till 

fast egendom och innehavare av annan särskild rätt i denna än bostadsrätt och hyresrätt (Boverket 

2016-06-08). I regel får en detaljplan inte ändras före genomförandetidens utgång - om någon 

fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Man ska alltså först bevisligen vara berörd av 

ändringen för att kunna motsätta sig densamma. Vem är då bevisligen berörd av ändringen? Det 

beror givetvis på ändringens omfattning. Vem som anses berörd avgörs därför i respektive plan.  

 

I de tidigare (1991-2016) allmänna råden för ändring av 

detaljplan gällde att Berörda sakägare är sådana som berörs 

av själva ändringen - ej nödvändigtvis alla som berörts av 

underliggande detaljplaner. Utefter nu gällande lag och 

allmänt råd för ÄDP tolkas att samma definition gäller.  

 

I aktuellt planförslag är de som anses vara berörda av 

ändringen; fastighetsägaren till området som ändras, samt 

närmst liggande fastighet och vägsamfällighet angränsande 

till fastighet Östervik 2:71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap.  

 

39 § En detaljplan får inte ändras eller 
upphävas före genomförandetidens utgång, 

om någon fastighetsägare som berörs 

motsätter sig det.  
 

Första stycket gäller inte om ändringen 

eller upphävandet behövs  
 

1. på grund av nya förhållanden av stor 

allmän vikt som inte har kunnat förutses vid 
planläggningen, eller 2. för införande av 
bestämmelser enligt 18 § andra stycket. 
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ÄNDRING AV DETALJPLAN (ÄDP) 
En 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 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  

I fall då en äldre detaljplan ändras har markens lämplighet redan prövats, inklusive från buller- 

eller risksynpunkt, 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 (Boverket – Prövningens 

omfattning).  

 

Aktuell ändring av detaljplan bedöms falla inom ramarna för vad som enligt Boverket är fullt 

rimligt att genomföra som ÄDP. Kommunen bedömer med hänsyn till ändringens begränsade 

omfattning och syften att det är lämpligt i aktuellt fall att ta fram en ÄDP. Justeringar görs för att 

justera utnyttjandegranden för att bättre möta dagens behov av standard (Boverket – Prövningens 

omfattning). Det område som ändras benämns ändringsområdet nedan.  

 

METOD FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN  
Boverkets Allmänna råd för Ändring av detaljplan (2016-05-30) samt Regeringens proposition 

2013/14:126 – En enklare planprocess tillsammans med gällande lagstiftningar är underlag för 

utformningen av planförslaget. Planbeskrivningen begränsas till en framställning av syftet med 

och konsekvensen av ändringen samt tilläggen 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. Kartorna ska vid plantolkning läsas tillsammans. Därav begreppet 

ändring, där ändringen avser tilläggsdokumenten. 
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PLANDATA  

Omfattning och markägoförhållanden  
Ändringsområdet mäter ca 4800 m2 och utgör del av den privatägda fastigheten Östervik 2:79. 

Den del som ingår av fastigheten Östervik 2:79 är ännu inte avstyckad till en egen 

bostadsfastighet. Kringliggande fastigheter är bebyggda med permanentboende och 

fritidsbebyggelse. Området håller på att utvecklas från ett fritidsområde till ett område för 

permanent boende. Närmst liggande bostadsbebyggelse finns på fastigheter intill 

ändringsområdet.   

 

Läge  
Ändringsområdet ligger i Karlskogas sydöstra delar, öster om sjön Möckeln och norr om länsväg 

555 (fortsättning på Österviksvägen). Ändringsområdet nås via en lokalgata som ansluter till 

Österviksvägen (väg 555) ca 900 meter österut. Gång- och cykelväg finns bitvis utbyggt längs 

med väg 555.  

 

 
 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Gällande detaljplan  
• Nr. 568 – Norra Östervik – Udden, Laga kraft 2011-06-23 (akt 1883-P11/30)  

 

Gällande detaljplan anger 15 enklaver för bostadsändamål, med varierande antal tomter för 

vardera. Detaljplanen medger för Östervik 2:71 som ingår i ändringsområdet en tillåten 

bebyggelse på 130 m2 varav huvudbyggnad får utgöra högst 90 m2 i bruttoarea. Höjden på 

bebyggelsen begränsas med angivet högst våningsantal (I). 

 

Beslut om ny detaljplan  
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt planbesked den 12 september 2017 och i samband 

med positivt planbesked gav nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till ändring av detaljplan för Östervik 2:71 med syfte att utöka utnyttjandegraden.   
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Översiktsplan och planprogram  
Kommunens översiktsplan (2011) anger läget i Norra Östervik – Udden som ett priorierat område 

för landsbygdsutveckling, bostadsbyggande (villor), kollektivtrafik, service och annan 

infrastruktur. Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.  

 

Under 2009 togs ett planprogram fram för Norra Östervik – Udden där syftet var att ange de 

övergripande riktlinjerna för områdets utveckling. I planprogrammet redovisas områdets karaktär 

och bebyggelse utifrån en ny nivå för utnyttjandegrad enligt kommunens nya policy för fritidshus, 

130 m2 bruttoarea varav huvudbyggnad får vara max 90 m2. Samtliga befintliga hus i området 

uppfyllde kriterierna för kommunens nya policy. Det framgår att det kommer vara i många fall 

svårt att avgöra var gränserna mellan de olika utnyttjandenivåerna bör hamna. Byggnaderna bör 

oavsett om det avser fritidsboende eller åretruntboende av gestaltningsskäl vara i max 1 ½ plan 

och vara försedda med träfasader.  

 

Planprogrammets förslag till beslut var att området kan behandlas i enlighet med 

”Förtätningsalternativ MELLAN” om anslutning till det allmänna nätet för vatten och avlopp 

skedde. Området har efter planprogrammets antagande (2009) anslutits till det allmänna nätet för 

vatten och avlopp vilket innebär att förtätningsalternativ mellan kan följas. Förtätningsalternativet 

innebär för aktuellt ändringsområde en utnyttjandegrad på 130 m2 bruttoarea varav huvudbyggnad 

max 90 m2. Planförslaget avviker därmed från planprogrammet men inte från översiktsplanen som 

anger att området ska utvecklas för landsbygdsutveckling med bostadsutveckling för villor.  

 

Riksintressen  
Ändringsområdet ligger inom riksintresseområdet för totalförsvaret, Hinderfritt område – 

skjutfält, enligt Miljöbalkens kap. 3. Därför ska plan- och lovärenden för alla typer av höga 

byggnadsverk, master, vindkraftverk etc. remitteras till Försvarsmakten. Planförslaget innehåller 

inga sådana byggnadsverk och riksintresset beaktas därför inte vidare. 

 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  
Ändringsområdet utgörs av ett detaljplanelagt område för bostadsändamål. Området är bebyggt 

med ett fritidshus och en komplementbyggnad, ca 50 m2 respektive 15 m2. Fastigheten angörs från 

väg 555. 

 

Trafik  
Österviksvägen (väg 555) löper på östra sidan Möckeln från Örebrovägen (E18) och trafikplats 

Immetorp i norr till Degerfors tätort ca 1,5 mil söderut. Den del av väg 555 som löper väster om 

ändringsområdet förvaltas av Trafikverket, medan den norra delen förvaltas av Karlskoga 

kommun. Österviksvägen har ett något transportstrategiskt läge mellan E18 och väg 205 söder om 

Degerfors, och rymmer därför dagligen stor mängd godstrafik samt pendeltrafik. Öster om 

ändringsområdet är skyltad hastighet 70 km/h. Ett säkerhetshöjande projekt pågår som innebär att 

bygga en gång- och cykelväg runt Möckeln. Sedan sommaren år 2016 är nätet på västra sidan 

Möckeln mellan Degerfors och Karlskoga färdigbyggt. På östra sidan är ännu endast segment av 

nätet färdigställt. 

 

Markområdet  
Norra Östervik är uppbyggt på udden med ett stort natursläpp i mitten av området. Därefter tar 

Österviksvägen vid, som ligger på i snitt 116 m.ö.h (RH 2000). Ändringsområdet ligger i snitt på 

90,5 m.ö.h (RH 2000). Lägsta golvhöjd är reglerad i gällande detaljplan till + 91,5 meter över 

nollplanet (Rikets epok 1900). Det innebär med dagens höjdsystem en lägsta golvnivå på + 92 

meter över nollplanet (RH 2000). Gällande detaljplan anger prickad mark längs Möckelns 
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strandremsa vilket innebär att marken inte får bebyggas inom delar av rådande 

översvämningsrisk.  

 

Teknisk försörjning  
Ändringsområdet ligger inom verksamhetsområde för VA som omfattar vatten-, spillvatten- och 

dagvattenledningar. VA-ledningsnätet, vatten- och spillvattenledning är framdraget i gatumark till 

ändringsområdet. Dagvattenledningsnätet är inte utbyggt i området, utan naturligt 

omhändertagande av dagvatten genom bortledning tillämpas.  

 
För ytterligare beskrivning av området se planbeskrivning för gällande detaljplan. Nr. 568 – Norra 

Östervik – Udden, Laga kraft 2011-06-23 (akt 1883-P11/30) 

 

PLANFÖRSLAG  
ÄNDRING AV DETALJPLAN 
Det område som omfattas av ändringar kallas ändringsområde samt omges av röd planområdesgräns 

(angiven 3 meter utanför ändringsområdet). Ändringar och tillägg till detaljplan syftar till att utöka 

utnyttjandegraden för fastighet Östervik 2:71. 

 

Ändrade egenskapsbestämmelser 

• Bestämmelsen e1 130/90 som formuleras Största bruttoarea i m2 varav huvudbyggnad får 

utgöra högst 90 m2, stryks och ersätts med e4 200/50 som är formulerad Största byggnadsarea 

i m2 för huvudbyggnad respektive komplementbyggnader inom ändringsområdet.  

 

KONSEKVENSBESKRIVNG  
Utnyttjandegrad 

Den direkta konsekvensen av planändringen är en utökad utnyttjandegrad och därmed en större 

bebyggelse för huvudbyggnad och komplementbyggnad. Från 90 m2 i bruttoarea för 

huvudbyggnad till 200 m2 i byggnadsarea för huvudbyggnad. Maximal storlek på 

komplementbyggnad av angivna 130 m2 är inte reglerad i underliggande detaljplan. Planändringen 

föreslår en maximal byggnadsarea för komplementbyggnad på 50 m2. Det angivna våningsantalet 

i underliggande detaljplan på en (1) våning kvarstår.  

 

 

 

Ändringen innebär att byggnadernas omfattning beräknas utifrån byggnadsarea istället för 

bruttoarea. D.v.s. hur stor area byggnaden upptar på marken och projektionen1 av de 

byggnadsdelar som påverkar användbarheten av underligande mark istället för mätvärda delar av 

 
1 Byggnadsdel på mark, utkragande byggnadsdel (taksprång, balkong, burspråk, skärmtak etc.) som väsentligt 

påverkar användbarheten av underliggande mark, del av indragen balkong som ligger innanför underliggande 

fasadliv, loftgång, utrymme under tak eller skrämtak för vistelse (parkering, lastgård, uteplats etc.), carport eller 

överbyggd gård (Svensk standard 21054:2009).  

Vänster bild: Visar gällande utnyttjandegrad i byggnadsarea, 90 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för 

komplementbyggnad. Höger bild: Visar ändrad utnyttjandegrad i byggnadsarea, 200 kvm för 

huvudbyggnad och 50 kvm för komplementbyggnad.  
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våningsplan2. För en byggnad där utnyttjandegraden regleras utifrån byggnadsarean finns en 

bestämd area jämfört med bruttoarea där arean på marken kan variera beroende på hur stor andel 

av byggnaden som består av mätvärda delar. Ändringen medför trots ändrad area en större 

utnyttandegrad för byggnader inom fastigheten Österviken 2:71.  

 

Planprogram och gällande detaljplan 

Planprogrammet och gällande detaljplan har delat in området i tre enklaver: 130 m2 i största 

bruttoarea varav huvudbyggnad får utgöra högst 90 m2, 170 m2 i största bruttoarea varav 

huvudbyggnad får utgöra högst 120 m2 och 300 m2 i byggnadsarea varav uthus får utgöra högst 

100 m2. Konsekvenserna av planförslaget är att denna struktur förändras då ändringen frångår 

indelningen.  

 

Underliggande detaljplans huvudsyfte är att möjliggöra utbyggnad av befintliga fritidshus för 

delar av området, möjliggöra konvertering av befintliga hus som idag primärt används för 

fritidsboende till åretruntboende samt att skapa byggrätter för ett antal nya tomter, flertal för 

åretruntboende. Ändringen bedöms vara förenlig med huvudsyftet för underliggande detaljplan då 

ändringen syftar till att möjliggöra för ett åretruntboende.  

 

Lämplighet 

Fastigheten utgör idag 3 250 m2, en huvudbyggnad på 200 m2 och komplementbyggnader på 

sammanlagt 50 m2 bedöms kunna rymma inom fastigheten. Hänsyn till översvämningsrisken och 

gällande byggrätt har tagits med i beräkningen. Våningsantalet ändras inte vilket innebär att sikten 

för fastigheter bakomliggande inte försämras avsevärt. Möjligheterna till fri sikt kan komma att 

förändras beroende på var huvudbyggnad och komplementbyggnader placeras då 

utnyttjandegraden ökar och upptar därför en större area på marken. Ändringen innebär ingen 

ändrad byggrätt, d.v.s. var byggnader får uppföras. 

 

Efter att Norra Östervik, Udden kom att ingå verksamhetsområdet för vatten och avlopp har ett 

flertal fastigheter omvandlats från fritidsboende till åretruntboende. Fastigheter angränsande 

underliggande detaljplan har genom ändring av detaljplan fått utnyttjandegraden utökad för att 

möjliggöra för åretruntboende. Karlskoga är i en expansiv fas och området Norra Östervik, Udden 

är i översiktsplanen prioriterat för villabebyggelse (s.48).   

 

Ändring innan genomförandetiden har gått ut  

Ändring av detaljplan sker innan genomförandetiden för underliggande detaljplan har gått ut. 

Underliggande detaljplan har en genomförande tid på 10 år vilket innebär att en ändring inte bör 

ske innan 2021. Genomförandetiden syftar till att ange en tidsperiod för exploatören att kunna 

genomföra det som planen medger utan att detaljplanen riskerar att ändras/upphävas. D.v.s. en 

säkerhet för exploatören.  

 

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 39 § får en detaljplan inte ändras eller upphävas före 

genomförandetidens utgång, om någon berörd fastighetsägare motsätter sig. Det innebär att en 

ändring av detaljplan inte kommer kunna antas av Samhällsbyggnadsnämnden om någon berörd 

fastighetsägare motsätter sig ändringen.  

 

 

 

 

 

 
2 Utrymmen som är mätvärda, entresol och indragen mellanvåning, ljusgårds bottenplan, helt inglasad 

balkong/uterum, rökschakt och reservutgång från skyddsrum som ligger innanför yttervägg (Svensk standard 

21054:200).  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
Genomförandebeskrivningen är vägledande för genomförandet av detaljplanen.  

 

HANDLÄGGNING  
Detaljplanen 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. Förfarandet tillämpas i enlighet med 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 7 §, då planförslaget är förenligt med kommunens 

översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över densamma. 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.  

 

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING  
Karlskoga kommun är enligt detaljplan nr 568 Norra Östervik – Udden inte huvudman för allmän 

platsmark. Naturmark sköts därmed av den privata fastighetsägaren. Fastighetsägare ansvarar för 

arbete, skötsel och övrig förvaltning inom kvartersmark. Exploatören/fastighetsägaren ansvarar 

för åtgärder inom kvartersmark på den egna fastigheten, samt de utredningar och undersökningar 

sådana åtgärder kräver, fastighetsbildning, anslutningsavgifter för VA, el, tele etc. och andra 

avgifter såsom bygglov, nybyggnadskarta etc.  

 

AVTAL OCH PLANEKONOMI  
Inför upprättandet av förslag till ändring av detaljplan har ett planavtal upprättats. Ett planavtal 

har träffats mellan den fastighetsägaren till Östervik 2:71 som ingår i ändringsområdet och 

Karlskoga kommun. Avtalet reglerar tidplan, förutsättningar, åtaganden och kostnader för 

detaljplanearbetet.  

 

Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglovsprövning inom det område som i nuläget utgörs 

av fastighet Östervik 2:71 (ändringsområdet).  

 
• Kommunen tar ut en avgift för kostnader i samband med detaljplanearbete. Normalt betalas avgiften av den 

som beställt detaljplanen i samband med att planen görs. Avgiften regleras då i ett så kallat planavtal. Har 

planavgift inte reglerats i planavtal faktureras planavgiften i samband med bygglov, till följd av att man 

”använder” detaljplanen.  

 

FASTIGHETSBILDNING  
Följden av aktuell ändring av detaljplan innebär inga förändringar inför kommande 

fastighetsbildning jämfört med gällande detaljplan nr 568, Norra Östervik – Udden.  
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Ändring av detaljplan 

Norra Östervik – Udden, Östervik 2:71 

ANTAGANDEHANDLING 

 Udden 
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Emil Wistbacka 

Tjänsteskrivelse 1(2) 

2021-09-07 SBN FA 2020-00195 

  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

Slutrapport Kilsta IP 
Sammanfattning 
Samhälle och Serviceförvaltningen har i uppdrag att uppföra en byggnad 
för Rävåsens IK på Kilsta IP. Uppdraget har genomförts i projektform 
och är avslutat.  
 
Bakgrund (frivillig) 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare gett Samhälle och 
Serviceförvaltningen i uppdrag att uppföra en byggnad för Rävåsens IK 
verksamhet då den befintliga inte uppfyller de behov som föreligger.  
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beviljat 11,3 miljoner i budget 
samt ett tilläggsäskande på 4,5 miljoner vilket totalt ger en budget på 
14,8 miljoner. 
 
Projektet har genomfört en behovsanalys tillsammans med föreningen 
Rävåsens IK där en utformning av fastigheten togs fram. Kalkylen för 
utformningen var grunden till de 11,3 miljoner som budgeterades. 
Projektet engagerade en entreprenör inom det upphandlade 
partneringprojekten där kostnadsuppskattningen resulterade i att 
kostnaderna inte stämde mot budget varpå projektet omvärderade det 
tidigare förslaget och försökte minska kostnaderna för att nå budgeten på 
11,3 miljoner. Trots detta krävdes det ytterligare tillskott till budgeten 
med 4,5 miljoner vilket beviljades av Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Projektet genomförde sedan en projektering innan byggnationerna av den 
ca: 500 m² byggnaden påbörjades i slutet av 2020. Byggnationerna 
slutfördes i maj 2021 med godkänd slutbesiktning samt slutsamråd varav 
byggnaden togs i bruk. 
 
Ekonomi 
Budget 11 300 tkr 
Tilläggsäskande 4 500 tkt 
Kostnader -15 100 tkr 
Resultat 700 tkr 
 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutredovisningen av 
projektet Nytt klubbhus Rävåsens IK.  
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Emil Wistbacka 
Enhetschef Fastigheter 
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