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Remiss inkl missiv - Regional utvecklingsstrategi Elisabet Eriksson
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Välkommen till Gummifabriken i Värnamo

Regionalt seminarium om infrastruktur
och trafikering 17 maj 2018

Boka in en intressant dag om morgondagens infrastruktur!
Infrastrukturplaner, nya stambanor, framtidens trafikering – vart är vi på väg?
Region Jönköpings län bjuder in till en dag där vi blickar framåt. Med utgångspunkt i
de transportplaner som nu läggs på såväl regional som nationell nivå, diskuterar vi
framtiden för de nya stambanorna, utvecklad kollektivtrafik och trafikeringen av vårt
transportsystem. Det blir även en internationell utblick.

Vi ses på Gummifabriken i Värnamo den 17 maj 2018
Samling från 9.30 med kaffe, programstart 10.00 och avslutning 15.30. Dagens
moderatorer är Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör och Carl-Johan Sjöberg,
trafikdirektör JLT.
Läs mer och anmäl dig till konferensen!

Till den här dagen bjuder Region Jönköpings län in politiker, tjänstemän och
intresserade från bland annat kommuner, regioner, trafikoperatörer och andra
branschorganisationer. Inbjudan skickas till många funktionsbrevlådor, hjälp oss
gärna att se till att den kommer till rätt personer.
Varmt välkommen!
Rune Backlund, regionråd (C) och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö

Seminariet (inklusive lunch och kaffe) är kostnadsfritt. Har du frågor, kontakta Emil Hesse,
infrastrukturstrateg Regional utveckling: emil.hesse@rjl.se
Du får denna inbjudan som en av våra intressenter eller samarbetspartners.
Vii du inte ha fler utskick, klicka här.
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Förvaltningsnamn
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Budget med verksamhetsplan 2019
samt flerårsplan 2020 - 2021
Regionstyrelsen fastställde inför arbetet med budget med verksamhetsplan 2019
samt flerårsplan 2020 - 2021 direktiv del 1, 2018-03-06 och direktiv del 2, 201803-27.
I direktiv del 1 gavs förutsättningarna för utformning av nämndernas
budgetförslag. Förvaltningen ska i ett första steg ta fram ett gemensamt underlag
där politiska förslag och prioriteringar kan läggas till. Enligt tidsplanen
överlämnas det gemensamma underlaget 2018-04-09. M, KD, C och L lägger sitt
förslag 5 respektive 7 juni, därefter lämnar S, Mp, V och SD sina förslag. Budget
och verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020 – 2021 behandlas i nämnderna
20 respektive 26 juni. Budgetförslag lämnas sedan till bugetberedningen senast
2018-06-30.
I budgetdirektiv del 2 framgår att budgetförslagen ska innehålla förslag till
strategiska mål och framgångsfaktorer samt systemmätetal på fullmäktigenivå.
Dessa ska utgå från vad som är viktigt att uppnå inom balanced scorecards fem
perspektiv. Budgetförslagen ska även lämna förslag på inriktningsmål inom de
områden där Region Jönköpings län inte är ensam aktör. Vid budgetberedningens
internat i januari 2018 påbörjades ett arbete med att vidareutveckla strategiska mål
och framgångsfaktorer utifrån dem som finns i beslutad budget för 2018.
I arbetet framkom en inriktning att antalet mål på regionfullmäktigenivå bör
begränsas samt vara av övergripande karaktär. Nämnderna kan senare i sitt beslut
om budget- och verksamhetsplan (december 2018) besluta om mätetal på
nämndnivå för att ytterligare följa verksamhetens utveckling.
Underlaget har tagits fram med utgångspunkt i budget och verksamhetsplan 2018
samt flerårsplan 2019 – 2020, budgetberedningens anvisningar i budgetdirektiv 1
och 2, omvärldsbevakning samt i dialog med verksamhetsområdena. Förutom att
antalet systemmätetal är färre har texterna begränsats för att vara på
regionfullmäktiges övergripande nivå. Uppdrag och utredningar som är planerade
under 2018 finns inte med utan kompletteringar kommer att göras om uppdrag
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tillkommer inför 2019. Det kan också bli aktuellt med kompletteringar om annan
information efterfrågas eller tillkommer.
Tomma textrutor har lagts in i dokumentet för att underlätta det fortsatta arbetet.
Regionledningskontoret bistår i det fortsatta arbetet med kompletterande
information och annat stöd efter kontakt med föredragande i respektive nämnd.
Det gemensamma underlaget kommer att kompletteras med strategiska mål,
framgångsfaktorer och systemmätetal samt inriktningsmål.
Det gemensamma underlaget överlämnas nu till respektive nämnd.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

REGIONAL UTVECKLING

Regional utveckling
Jönköpings län ska vara den bästa platsen att växa upp på, såväl som bästa platsen att åldras på. För
att nå det målet behöver länets utmaningar vändas till möjligheter och styrkor. Förmåga att attrahera,
behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett attraktivt och
konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som
investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bl.a.
arbete, service, omsorg och fritid. Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och
varierad fritid och ett socialt sammanhang som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och
hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda. Genom ett starkt ledarskap för länets tillväxt och
utveckling, ett länsöverskridande samarbete och mellanregional planering kan Region Jönköpings län
bidra till att Jönköpings län är bästa platsen att leva på.

LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument 1 samt nationella strategier
kopplade till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för regional utveckling ska
leda arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional strategi för länets utveckling 2 (RUS) och samordna
insatser för genomförande av strategin. Detta arbete ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete
mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt
analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen
redovisas till regeringen.
I det nationella uppdraget definieras fyra utmaningar: demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och
energi samt social sammanhållning som av regionalt utvecklingsansvariga ska vändas till möjligheter genom
fyra prioriteringar för regionalt tillväxtarbete: innovation och företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet,
kompetensförsörjning samt internationellt samarbete.

1
Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630), Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583), årliga Villkorsbeslut och
Regleringsbrev från regeringen, Nationell strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, Agenda 2030.
2
Revidering pågår under 2017-2018 för beslut i januari 2019
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REGIONAL UTVECKLING

Region Jönköpings län leder arbetet dels genom omfattande insatser och projekt som stimulerar regional tillväxt
och utveckling i länet och dels genom egna verksamheter som bidrar till attraktiva, tillgängliga miljöer,
kompetensförsörjning, en långsiktig hållbar utveckling, en rik och varierad fritid och internationellt samarbete.

UTMANINGAR
De utmaningar som beskrivs i det nationella uppdraget sammanfaller väl med länets utmaningar och de kräver
riktade åtgärder för att säkerställa länets tillväxt och utveckling över tid.

Född i
Sverige
Utrikes
född

Åldersfördelning efter boende i Jönköpings län 2017
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Globalisering
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, vilket gör att
gränsernas betydelse minskar och arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. Arbetskraften blir mer
rörlig och det sker ett allt tätare utbyte av information och teknologi. Digitaliseringen möjliggör för företag och
offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en global marknad och länets företag får tillgång till nya importoch exportmarknader. Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och
branscher snabbt kan förändras. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av hur de kan ta till sig ny
information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster på marknader som i allt högre grad är
globala. Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. Denna utveckling
skapar möjligheter men kräver en stark samordning mellan olika internationaliserings- och exportfrämjande
aktörers insatser för att positionera länet och dess företag på den globala kartan.
Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga branscher som i hög grad påverkas av globaliseringens effekter,
exempelvis underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta med råvaruutvinning ur skogen samt transport och
logistik är tre branscher som är starkt berörda.
Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar och uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara
ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås.
Jönköpings län har, förutom det nationella målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2050, målsättningen
att vara ett ”plusenergilän” 2050. För att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska
nivåer och regionerna har ett stort ansvar att aktivt bidra till en grön resurseffektiv ekonomi vilket utgör en viktig
del av arbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med att nå miljömålen är viktigt för
3

Prognos för arbetsmarknad 2018, Arbetsmarknadsutsikter hösten 2017 Jönköpings län, Arbetsförmedlingen
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Urbaniseringen är dels utomregional genom att
en hög andel av de unga flyttar till större städer
utanför länet och dels inomregional då tätorterna
(kommunernas huvudorter) växer mest.
Småorterna har börjat växa igen i samband med
flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat
befolkning under senare år. En orsak kan vara att
fler äldre flyttat till servicboenden eller avlidit.

Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2017
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Demografisk utveckling
Som beskrivs i kapitlet planeringsförutsättningar
genomgår Jönköpings län en demografisk
utveckling som drivs av en åldrande befolkning
och en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är
större än tillträdet av unga på arbetsmarknaden
vilket leder till en förväntad brist på arbetskraft
under kommande år. Sysselsättningstillväxten 3
drivs av utrikes födda, den del av befolkningen i
arbetsför ålder som ökar och därmed bidrar till
större delen av arbetskraftstillskottet.
Barnafödandet har naturliga 20-25 årscykler.
Toppen har passerat denna gång och födelsetal
kommer att minska framöver.

REGIONAL UTVECKLING

att nå en långsiktigt hållbar regional tillväxt samtidigt som utmaningen innebär möjligheter genom den
samhällsomställning som krävs för att nå målen.
Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, kan delta i
samhällslivet, har möjlighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv efter sina förutsättningar. För att skapa
en konkurrenskraftig region och för att möta den demografiska utmaningen krävs att alla länets invånares
kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet i form av:
människor med en kort utbildningsbakgrund, utrikes födda kvinnor och personer med funktionsnedsättning med
en nedsatt arbetsförmåga behöver synliggöras och åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala
sammanhållningen. I en stark urbanisering behöver också perspektivet stad och land lyftas fram för att
människor i hela länet ska känna delaktighet och hela länet ska kunna utvecklas.

PRIORITERINGAR
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala tillväxtarbetet också ligga till grund för de
statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl överens med de
långsiktigt identifierade fokusområdena för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län.
Innovation och företagande
Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att
starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en
miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher.
Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag. Den ökade
efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt stark byggkonjunktur samt god offentlig och
privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län. Arbetslösheten är relativt låg
samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre utbildningsnivåer kommer att behövas
framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort både i privat och i offentlig verksamhet, samtidigt
som bristen på arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av länets företag. Matchningen mellan
behovet av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till arbetsmarknadens förfogande är låg.
Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs, företagarna har en hög medelålder och många
företag har utmaningar med generationsväxling. Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg
utbildningsbakgrund vilket ställer krav på en offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov.
Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla
branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och
med den växande globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi
och produktion med låga utsläpp till luft, mark och vatten. För att styra mot en hållbar ekonomi krävs
affärsmodeller, system och metoder som främjar förändrad och förbättrad teknik och ekosystemförvaltning,
förnybara energikällor och förbättrade kretsloppsflöden. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste
påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt över tid.
Smart specialisering 4
En process pågår för att identifiera länets områden för smart specialisering. Arbetet består av två delar: dels att
identifiera länets styrkeområden – områden där länet har ambitionen att vara världsbäst och dels att identifiera
områden för smart specialisering - områden där länet kan bli globalt konkurrenskraftig genom att det har fördelar
gentemot andra regioner. Områdena ska ha potential att byggas på med närliggande branscher/näringar i en
smart diversifiering.
Områden som identifierade som möjliga styrkeområden i Jönköpings län är: Smart industri/kunskapsintensiva
tillverkningsföretag, hållbar E-handel och logistik samt hållbar Skogsnärings och träförädling. Områden som
identifierat som möjliga som smart specialisering är: hållbar besöksnäring, Livsmedel och gröna näringar samt
tjänstedesign inom vård- och välfärdstjänster.
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Företagande
Jönköpings län har den största andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Samtidigt är andelen
förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella tjänster och
utbildning lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis små branscher.
Transport och logistik är däremot en stark och växande bransch och länet har Sveriges högsta andel
förvärvsarbetande i branschen. Branschstrukturen i länet är en utmaning men erbjuder också många möjligheter
till utveckling och tillväxt inte minst som smart specialisering.
Industrin
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för
länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell
produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser.
Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och
är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och avancerad
miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion.
För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil
energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan av transportsektorn minskas och en
energieffektiv samhällsutveckling främjas. Den biologiska mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa
fungerande ekosystem och därmed de ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar tillväxt.
E-handel och logistik
E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har utvecklats
till ett logistikcentrum vilket varit en framgångsrik strategisk satsning från flera av länets kommuner utifrån det
unika läget länet har.
Gröna näringar och besöksnäringen
Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet med
strategin för smart industri samt bidra till en biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också mervärden i
form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt avstånd från norra Europa, varifrån många turister
som besöker Sverige kommer. Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt
potential då många av de värden som turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet. Satsningar
på upplevelse- och besöksnäringen bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus
på matturism innebär en möjlighet för landsbygds- och livsmedelsproducerande företag.
Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska
självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande medelklass och
länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en dubblerad livsmedelsexport. Detta
behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska
mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla
frilandsodlingen är goda.
Utmaningar som skapar nya möjligheter
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljöoch energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i
näringslivet. Det krävs såväl strukturella förändringar som en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att
hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till
en fossilbaserad ekonomi.
Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs
och efterfrågas. Digitalisering och robotisering skapar nya sätt att möta medborgare och patienter vilket skapar
förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt
att stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och
välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position.
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas
behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer
med den fjärde industriella revolutionen 5 och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya
material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på
5
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kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör
digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Kompetens och
innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad
ekonomi.
Företagsklimat
Fem av länets kommuner ligger på topp 50 i Svenska Näringslivs rankning och ytterligare fem ligger på topp
100 när det gäller näringslivsklimat. För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt
i hela länet. Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är
låg. Detta är en trend som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för
att företagsutveckling kan ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas
tillvara. Alla entreprenörer och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sin idé och sitt
företag.
Innovation
Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala
utvecklingsstrategin är länets näringslivs investeringsgrad inom forskning och utveckling låg, under snittet för
riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och
civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar.
Utmaningar för Jönköpings län är bland annat ett lågt kunskapsinnehåll i det som produceras, traditionella
synsätt och strukturer samt glesa geografiska strukturer. Styrkor är en industriell och entreprenöriell tradition
med internationell lyskraft, ett regionalt innovationssystem som är unikt förankrat i länets alla kommuner samt
en expansiv högskola vars samverkan med det omgivande samhället är framstående och som har en omfattande
och framgångsrik internationalisering. Utvecklingsförmågan inom hälso- och sjukvård är internationellt
uppmärksammad och samverkan fungerar väl i det innovationsfrämjande stödsystemet. Den miljödrivna
näringslivsutvecklingen behöver fokuseras och de gröna näringarna har potential att genom innovation få en
avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och klimatanpassad ekonomi.
Region Jönköpings län har antagit en innovationsstrategi med tre insatsområden: Attityder för innovation,
Samverkan för innovation samt Effektiva processer för innovation.
Företags- och innovationsfrämjande verksamheter
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges bidrag till ett antal verksamheter som
tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade främjandesystemet
som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science park-systemet,
Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turism AB.
Attraktiva miljöer och tillgänglighet - Samhällsplanering
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett
attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som
investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bl.a. arbete, service,
omsorg och fritid.
För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och
nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män
vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när
arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till
arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga
delar i en attraktiv miljö.
Människor som är intresserade av att leva på och flytta till landsbygden och mindre orter har generellt ett stort
klimat-, miljö och naturintresse. De är generellt välutbildade och angelägna om en hållbar utveckling. Utifrån ett
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar
utveckling både i städerna och på landsbygden.
Stad och land
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta
samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att
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leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt
för smarta städer.
Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska
utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och
omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till
exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt
och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att
ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.
Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar
tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för
attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull
tillgång med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre
grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att
utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla
värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Transportsystem
En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en
förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och
land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna
central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning.
Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö
och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur
och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela länet. Infrastruktur
knyter ihop länet och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, förbättrade
möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flyg såväl som
bredband är förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela länet och för att hela länet ska kunna utvecklas.
För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – också över
länsgränserna för att knyta samman de funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men utvecklingen av
transportsystemet måste även möta andra behov än arbetspendling. Människor behöver få tillgång till service,
omsorg och fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver godstransporter för tillverkningsindustrin, och
persontransporter för tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart transportsystem behövs också ett
utökat nät av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta skapar också förutsättningar för besöksnäringen.
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala
spårtrafiken byggas ut, bland annat med stambanor för höghastighetståg.
En utmaning är att minska den klimatpåverkan som resor och transporter innebär och att utveckla ett hållbart
transportsystem. Det innebär bland annat att insatserna för att få en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen
behöver intensifieras, att förutsättningarna för gång, cykling och kollektivtrafik behöver stärkas och att
godstransporter i större utsträckning behöver ske på järnväg och till sjöss i stället för på väg.
Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet med en
hållbar stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik. Samhällsplaneringen
måste främja en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla
innovationer som kan leda till regionförstoring och regionintegrering med bland annat stöd av digitalisering och
en utvecklad kollektivtrafik. Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i länets ytterkanter.
I januari 2018 togs beslut om en ny regional transportplan för åren 2018-2019. Sverigeförhandlingarna kring
höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre stationslägen i Jönköpings län, lämnade sin slutrapport i
december 2017, men det nationella beslutet dröjer. Beslut om en ny generation regionaltåg behöver tas inom
kort.
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Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av flygtrafik måste
ses i ett större sammanhang. För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver dock - både flygplatsen och
flygresorna – en strategi för att bli fossilfria och därmed bidra till länets hållbara utveckling.
Fysisk planering och boende
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden
inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering
mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet.
Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som
för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed
för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och
kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera
samhällsutmaningarna. Bredband skapa också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida
välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att
arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas.
Kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med
fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra
serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering
och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post,
grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor
potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden.
Kultur och fritid
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att
skatteintäkterna säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor
till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med.
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om
faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för
både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till
konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort
(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande
befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas
som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer.
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur,
kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar
människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens
betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor.
Utbildningsnivå Jönköpings län. Andel (%) av befolkning
Kompetensförsörjning
20-64 år fördelat på kön 2015
Den demografiska utvecklingen gör att
60%
54%
tillgången till arbetskraft i länet riskerar att
48%
50%
minska under överskådlig tid samtidigt som
Män
tillgången till kunskap och kompetens i bred
40%
Kvinnor
bemärkelse är en central konkurrensfaktor för
30%
23%
länet i den globala kunskapsekonomin. För att
17%
16%
20%
14%
vända denna utmaning till en styrka behöver alla
13%
12%
invånares kompetens ses, tillvaratas och
10%
utvecklas för att kunna främja företagande,
0%
entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster,
Högst grundskola
Gymnasie
Eftergymn <3år
Eftergymn >3 år
affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till
relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet.

Efterfrågan på arbetskraft inom nya
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yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket
ytterligare betonar individers behov av
kompetensutveckling, livslångt lärande och
förmåga till omställning. Det ställer också krav
på utbildningssektorn att kunna möta snabbt
skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser
individuellt för att länet ska kunna nyttja dels
den potential som står utanför arbetsmarknaden
men också digitaliseringens möjligheter.
Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens
kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett
bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort
kommer vara helt avgörande för länets
långsiktiga tillväxt och utveckling. Det är också
avgörande för att säkra välfärden och den sociala
sammanhållningen i hela länet. Arbetet med
matchning utifrån det utbud och den efterfrågan
som finns i länet kommer bli centralt.
För att säkra länets tillväxt och utveckling
behöver fungerande samverkansstrukturer kring
utbildning, kompetensutveckling och livslångt
lärande etableras och utvecklas.
Yrkesutbildningar på gymnasial och
yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse
för kompetensförsörjningen i länet för att säkra
den direkta kopplingen till näringslivets behov
av arbetskraft. En generell höjning av länets
relativt sett låga formella kompetensnivå är
också av central betydelse för en långsiktigt
hållbar tillväxt och utveckling.

Utbildningsnivå i Jönköpings län. Andel (%) av befolkning
20-64 år födda utomlands fördelat på kön 2015
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Samverkan med Jönköping University har en
strategisk roll för att skapa förutsättningar för
innovation, utveckling och kompetens i länet.
Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och
Jönköpings University för att stärka
forskningsfinansieringen för högskolan. Under
2017 invigdes den nya forsknings- och
utbildningsmiljön inom kunskapsintensiv
produktframtagning (SPARK). Den ska bidra till
att utveckla länets och Sveriges
tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva
produkter och processer. Att Jönköping
University får tillräckligt med utbildningsplatser
inom kritiska utbildningsområden är av stor
betydelse för att långsiktigt försörja länet med
relevant arbetskraft - både inom offentliga och
privata näringar - och för att höja den formella
kompetensnivån i länet.
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En akut utmaning är att arbetsmarknadens
kompetensbehov och kompetensen hos de som
står till arbetsmarknadens förfogande inte
matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full
sysselsättning hos gruppen inrikes födda och
utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med
funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan negativt. Samtidigt innebär grupperna som idag står
utanför arbetsmarknaden, tillsammans med invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då
arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta branscher i länet. Arbetskraftsbristen uppgick i december 2017 till:
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ca 40 procent inom industrin, den privata tjänstesektorn och IT-sektorn, drygt 50 procent inom byggbranschen,
bland transportföretagen samt inom finansiell verksamhet och företagstjänster, 60 procent inom hotell- och
restaurang och 75 procent inom offentlig sektor, (framförallt utbildning) och vilket hämmar tillväxten i länet 6.
För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt
program i gymnasieskolan.
Internationellt samarbete
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför: ökad global konkurrens, den demografiska
utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna krävs det internationellt samarbete. Företagen och
arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom
Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många
utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar
incitament för projekt, företagsutveckling och innovation.
Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de
globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens
exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora
företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av
specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs
tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer
därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket
också innebär möjligheter.
Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja företagen i länet genom en större internationell
utblick som kan frigöra utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler
affärsmöjligheter.
Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där regionen har en politisk
representation och tillsammans med övriga Smålands län, Blekinge och Halland och lärosätena i länen driver
Region Jönköpings län ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som arrangerar
aktiviteter på skolor, arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU och
internationaliseringen för allmänheten.
Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet
av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till
funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och
tätorter. Analysen ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande
indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande
samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att regionala
utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som
kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de
nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med
kommunerna.
Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling
Rollen som ansvarig för tillväxt och utveckling i länet
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det regionala
tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och transportinfrastrukturplanering. Roller och
ansvarsfördelning ska vara tydliga och organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvariga leder
och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att
förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och
stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av
kanalisation. Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom
6
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ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på
kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina
verksamheter ska verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra
nära länsstyrelsen, näringslivet och det civila samhällets organisationer, i synnerhet kommunerna. Ett starkt
regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt och utveckling. Ett ökat
regionalt ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt
ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt.
Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå,
däribland näringsliv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra
länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en
långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna
fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet.
För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det
regionala tillväxtarbetet.
Projektmedel för utveckling
Region Jönköpings län tilldelas årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas
mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga bemyndiganderamen uppgår innevarande
år till ??? (62 mnkr 2018) miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till ?? (24 mnkr 2018) miljoner kronor.
Bidrag som kräver minst 50 procents medfinansiering ges till projekt som stimulerar näringslivsutveckling och
innovation, kompetensförsörjning och internationellt samarbete.
Region Jönköpings län avsätter därutöver 27,5 miljoner kronor till stöd för olika former av projekt och
verksamheter som bidrar till regional tillväxt.
Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EUeller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det
finns en förväntan från övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att regional utveckling i högre grad ska ta
på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning.
EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik.
Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna.

Egna verksamheter inom Regional Utveckling
Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet dels genom samverkan, samordning
och koordinering av olika aktörer i länet och deras arbete och dels genom egna verksamheter. Utbildning och
kultur och Länstrafiken är två stora verksamheter inom Region Jönköpings län och tillsammans med
Energikontoret, Kommunal utveckling och Folkhälsa bidrar de till måluppfyllelsen inom Regional utveckling i
länet.

INRIKTNINGAR OCH PRIORITERINGAR
Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet (ANA), samt
Trafik, Infrastruktur och Miljö (TIM). Nedan anges respektive nämnds ansvarsområde under förslaget till
strategiska mål och framgångsfaktorer. Utgångspunkterna för verksamhetsområdena Utbildning och Kultur,
respektive Länstrafiken redovisas nedan.

Här kommer komplettering att göras och här finns utrymme för tillägg.
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UTBILDNING OCH KULTUR
Kultur kommer från latinets cultura som kan översättas till odling och bildning. Genom ett rikt och
varierat kulturliv som erbjuder medborgare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser odlar
folkhögskolor, naturbruksskolor och Smålands musik och teater demokrati, attraktivitet, skapar
förutsättningar för ökad turism och arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för
människor och företag.
Genom utbildning inom naturbruk och folkhögskola bidrar Region Jönköpings län till tillväxt och
utveckling av människor, framtidsnäringar och länet. Utbildningarna ska med bredd, djup och kvalitet
överensstämma med efterfrågan och behov på arbetsmarknaden. Kultur är även hälsofrämjande och
rehabiliterade, därför ses kulturen som en investering och en regional utvecklingsfaktor. Det skapar
förutsättningar för Jönköpings län att vara den bästa platsen att leva på.

Utbildningsverksamhet
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för
gymnasieskolans naturbruksprogram.
Folkhögskoleutbildning
I det livslånga lärandet har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att fylla. Folkhögskolan skiljer
sig från andra skolformer. Den enskilda skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella
inriktning och profil. Den har också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos
elever. Basen för folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem
som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer
med kort utbildning, invandrare och personer med funktionsnedsättningar. Folkhögskoleutbildningen finansieras
huvudsakligen av statliga medel och bidrag från landstingen/regionerna.
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär
kultur för Sörängens folkhögskola och folkhälsa för Värnamo folkhögskola.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och
maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett
särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor.
Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).
Gymnasieutbildning
På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för
gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2019. Avtalet har
kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023. Förutom utbildning, är
naturbruksgymnasierna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv, organisationer och andra som
söker kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande.
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för
naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska
erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.
Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom yrkeshögskola och uppdragsutbildning som är anpassade
efter näringens behov erbjudas. För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att
naturbruksgymnasierna ska vara ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt
utvecklingsarbete, har en branschanalys och en bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för
perioden fram till och med 2022. Överenskommelse har träffats med länets kommuner om fortsatt samverkan
under denna period. Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer.
Investeringar naturbruksgymnasierna
För kommande investeringar gäller som grundläggande förutsättning att de kan finansieras med ett stabilt
elevunderlag. Då utbildningen drivs på uppdrag av länets kommuner krävs att beslut om genomförande sker i
nära samråd med länets kommuner och att objekt och finansiering godkänns av kommunerna.
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Här kommer komplettering att göras med systemmätetal och här finns utrymme för tillägg.

Kultur
Kultur har betydelse långt utöver att enbart omfatta konstnärlig verksamhet. Kultur kan tillföra en viktig
dimension till andra samhällsområden, men också i samverkan med andra politikområden fungera som motor för
regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka människors kreativitet,
stärka den lokala identiteten och bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region. Möjligheten att ta del av, och
aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande
och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och verksamheter. Ett rikt kulturliv och en
levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är attraktiv vid företagsetableringar. Det
skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer
och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb.
Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen
är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för
fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det
regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner och
andra regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och där med i första hand hur befintliga resurser
ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara
uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har
uppföljningsbara handlingsplaner. För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta:
-

Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.

Kultur och hälsa
Kultur har en stor betydelse för såväl samhället i stort som för den enskilde individen. Kultur kan vara en viktig
del av vård, omsorg och rehabilitering men också ge intellektuell stimulans, öka människors motivation, livslust
och bidra till god livskvalitet och livsmiljö. För att bidra till en mer jämlik hälsa behöver därför tillgången av
kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds i samhället. En styrgrupp för Kultur för
jämlik hälsa och vård är etablerad i samverkan med länets kommuner, kulturinstitutioner och bildningsförbund.
I flera av Sveriges regioner tillhandahålls kulturprogramsverksamhet riktat till patienter inom hälso-och sjukvård
och personer inom äldre-och handikappomsorg.
Region Jönköpings läns kulturverksamhet
Region Jönköpings län utövar sitt regionala kulturansvar genom kulturinstitutionerna; Smålands Musik och
Teater, Jönköpings läns museum samt genom kulturutvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd och
regionbibliotek. Dessutom ger Region Jönköpings län stöd till organisationer inom kulturområdet och det fria
kulturlivet.
Smålands Musik och Teater
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar egna och köpta produktioner inom musik, teater,
musikteater och dans. Ett uppdrag är att bredda intresset och engagemanget för kulturen, genom samverkan med
amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med flera.
Jönköpings läns museum
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings
läns museum. Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun
ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att
ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.
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Övrig kulturverksamhet
Kultur och utveckling
Region Jönköpings läns egna utvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd samt regionbibliotek är en
samlad kompetens för stöd till kulturell utveckling i länet. Genom konstnärlig utsmyckning av Region
Jönköpings läns lokaler tillhandhålls stimulerande miljöer för besökare och medarbetare samtidigt som
konstinköp stödjer konstens utveckling och ger arbetstillfällen för konstnärer.
Studieförbund
Studieförbund som organiserar folkbildningen är en del av folkrörelsen i Sverige. Folkbildningen inom
studieförbunden finansieras till stora delar genom stöd från staten, landsting/regioner och kommuner. Region
Jönköpings län lämnar bidrag till studiedistrikt som är anslutna till studieförbund som får statligt stöd. Bidragen
syftar till att främja länsinvånarnas behov och intressen för bildning, gemenskap och kultur. Bidragen avser stöd
till administration, genomförande av kursverksamhet samt för anordnande av kulturarrangemang.
Kulturbidrag till organisationer och enskilda
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma organisationer, sammanslutningar och enskilda som driver
verksamhet inom kulturområdet utifrån kulturplanens mål och inriktningar. Stöd kan ges i fem olika former:
•
•
•
•
•

Verksamhetsbidrag för stadigvarande verksamhet
Arrangörsbidrag för lokala kulturarrangemang,
Utvecklingsbidrag.
Barnkulturpeng till länets kommuner
Stipendier

Här kommer komplettering att göras med systemmätetal och här finns utrymme för tillägg.

Kulturen ska nå ut till fler
Region Jönköpings län har relativt, sett till andra län, en låg andel statliga kulturmedel per invånare. Arbete
pågår för att de nationella kulturanslagen till länet ökar för att förstärka den kulturverksamhet regionen idag
ansvarar för men också för att utveckla det fria kulturlivet.
Skapa förutsättningar för konstutövare
Smålands Musik och Teater ska verka för att nå och engagera länets alla invånare med ett varierat utbud för
skilda smakriktningar. Ökad samverkan inom och utom länet med andra arrangörer och teatrar ska eftersträvas
Samverkan i olika former med amatörteatergrupper och amatörmusiker ska vara ett naturligt inslag i
verksamheten. För att matcha produktion och beställning ska Smålands Musik och Teater under 2019 fortsätta
verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och/eller lokala aktörer.
Smålands musik och teater ska skapa fler kulturella möten
Smålands musik och teater har också den viktiga uppgiften att bredda verksamheten för att nå nya målgrupper
och skapa möten mellan amatörer och teatern. Det fria kulturlivet ska få förutsättningar för att utöva sin
kulturverksamhet på Spira till rimlig kostnad.
Kulturhuset Spira är ett tydligt nav för professionell scenkonst till förmån för länets invånare. Smålands musik
och teater har ett särskilt uppdrag riktat till länets barn och unga. Region Jönköpings län erbjuder länets
kommuner en barnkultur-peng där länets barn ges möjlighet att få en kulturupplevelse under både sin låg- och
högstadietid. Skolorna själva arrangerar och finansierar eventuella transporter.
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt centralt är det mål
som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet ska arbete för att
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människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett särskilt ansvar
finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån de nationella
målen för kulturmiljöarbetet

LÄNSTRAFIKEN
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda
möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som
möjligt ska erbjuda resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller
fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om
resenärer och omvärld.
God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till
arbete, studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men
också utanför. Det skapar utveckling och attraktivitet.

Kollektivtrafikmyndighet
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065).
Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera
kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som
beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering.
Trafikförsörjningsprogram till 2025
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning
för ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela
länet. Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet.
Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till
hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och
kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:
-

Skapa möjligheter till arbets- och studiependling.
Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län.
Garantera ett grundläggande trafikutbud.
Underlätta resor med flera färdmedel.

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och
hållbar utveckling.
Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering
gjordes hösten 2016. Programmet, som är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger långsiktiga
och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett hållbart samhälle.
Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts
i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter,
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets
långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget.
I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål:
Målområde
Resande
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25 miljoner resor per år inklusive skolkortsresor
60-procentig resandeökning exklusive skolkortsresor jämfört med 2011
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Kundnöjdhet (andel nöjda)

Allmän trafik alla länsbor
Allmän trafik resenärer
Serviceresor

65 procent
80 procent
85 procent

Tillgänglighet

Fler ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken genom
tillgänglighetshöjande åtgärder

Skattesubventionsgrad

Den allmänna kollektivtrafiken ska över tid ha en skattesubventionsgrad på
ca 50 procent

Miljö

All allmän kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebara drivmedel
Trafikens totala energiförbrukning/km ska minska med minst 25 procent

Tåg
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av
banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en
långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala
tågsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023 behöver Länstrafiken förnya sin
fordonsflotta inom tågområdet och en överenskommelse om fordonsanskaffning har tecknats med länen inom
Regionsamverkan Sydsverige. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och planering för ny depå i
Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.
Serviceresor
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det
finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken
ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom
ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med
funktionsnedsättning.

Här kommer komplettering att göras med systemmätetal och här finns utrymme för tillägg.

Kollektivtrafik övergripande
Inriktningar 2019
- Inom Regionsamverkan Sydsverige fortsätta arbeta med framtagandet av ett nytt biljett- och
betalsystem. Målsättningen är att ha ett nytt system med möjlighet till länsöverskridande resor i drift
senast 2020. Arbetet utgår ifrån den nationella standard som arbetats fram inom Samtrafikens biljettoch betalsystemsprojekt.
- Samarbetet inom Sydtaxan och med övriga grannlän. Region Jönköpings län ingår i Sydtaxan som är ett
samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att förenkla resandet över länsgräns i
Sydsverige. För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ta fram
gemensamma reseprodukter över alla länsgränser, även till Östergötland. Under 2018 har Sydtaxan
reviderats och ett nytt dokument ”Sydtaxan 2.0” föreslås antas av respektive län så att det börjar gälla
senast vid införandet av det nya biljett- och betalsystemet.
- Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv
marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra
information till resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna.
- En överenskommelse om samverkan för biogas i Jönköpings län har tecknats med länets kommuner.
Inför kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka alternativ som finns vad
gäller drivmedel till våra fordon.
Stadstrafik
För att förbättra kapaciteten på linje 1 vilken har flest resenärer i stadstrafiken i Jönköping utreds möjligheten att
göra om linjen till ett så kallat BRT-stråk (Bus Rapid Transit, busstrafiksystem med lösningar från spårtrafik).
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Målsättningen är att kunna erbjuda resenärerna en förbättrad kapacitet i samband med starten av nästa
trafikavtalsperiod i juni 2021.
Trafikavtalet i Jönköpings stadstrafik är förlängt till juni 2021 vilket medför ökade kostnader från och med juni
2019. För att de beslutade utökningarna i trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras i stadstrafiken i
Jönköping är en ny bussdepå nödvändig.
Inriktningar 2019
- Planera för första delsträckan av en ny framtida stomlinje i Jönköping.
- Införa den första elbusslinjen i Jönköping. Vid halvårsskiftet beräknas den nya elbusslinjen 17 starta
med sträckningen Strandängen – Östra centrum (eventuellt Strandängen - A6).
- Förbereda inför ny stadsbussupphandling i Jönköping med avtalsstart i juni 2021.
- Planera för ny bussdepå i Jönköping med inflyttning i juni 2021.
- Utbyte av stomlinjebussarna i Jönköping till nya biogashybridbussar
Regiontrafik
Inriktningar 2019
- Slutföra ny regionbussupphandling med avtalsstart juni 2020.
- Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från december 2019 i enlighet med
Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035.
- Planera för anskaffning av nya tågfordon som ersättning för och utökning av befintlig fordonsflotta i
enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Fordonen kommer att börja levereras
2022-2023.
- Planera för ny tågdepå i Nässjö tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.
Serviceresor
En översyn av regelverket för sjukresor för att anpassa det efter dagens behov och förändringarna inom hälsooch sjukvården har gjorts under 2018. För 2019 föreslås ingen justering av egenavgiften, ersättningen för egen
bil samt boende och högkostnadsskyddet vad gäller sjukresor. Regler för sjukresor och färdtjänst framgår av
bilaga.
Antal resor(tusental)

Plan 2019

Resultat 2016

Resultat 2017

Sjukresor

167

153

165

Färdtjänstresor

496

497

491

Närtrafik

25

19

25

Totalt antal serviceresor

688

669

681

Inriktningar 2019
- Slutföra ny servicereseupphandling med trafikstart september 2020.
- En utvärdering av närtrafiken har genomförts och utifrån denna har en översyn av hur närtrafiken kan
utvecklas och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle gjorts. Inför 2019 föreslås ????????
- En översyn av regelverket för sjukresor har gjorts under 2018. Inför 2019 föreslås ???????
Resursförstärkning
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande resursförstärkningar men
också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger
förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av
kollektivtrafik kan tillgodoses.
Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande budgetår.
Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2018 resursförstärkningar på drygt 125
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miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som exempelvis
trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken attraktiv.
2018 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2019 och framåt för den allmänna
kollektivtrafiken ger vid handen att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande minst
indexutvecklingen behöver göras vid tidtabellsskiftet i december 2018 och 2019. Prishöjningarna är en
förutsättning för att bibehålla en budget i balans.
I samband med att de nya trafikavtalen inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor träder i kraft kan
resurser komma att behövas för att täcka i dag okända kostnadsökningar. Förlängningen av trafikavtalet i
Jönköpings stadstrafik från och med juni 2019 kommer i och med helårseffekten att kräva utökade resurser från
och med 2020.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar.
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Regionstyrelsen

Direktiv del 2 budget med
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan
2020-2021
Förslag till beslut
Regionstyrelsen


fastställer del 2 av direktiv för arbete med budget med verksamhetsplan
2019 samt flerårsplan 2020-2021

Sammanfattning
Budgetberedningen lämnar direktiv för arbetet med budget med verksamhetsplan
2019 samt flerårsplan 2020-2021 i två delar. Del 1 beslutades i regionstyrelsen
den 6 mars 2018. Föreliggande direktiv, del 2, omfattar finansiella förutsättningar
med ekonomiska ramar för 2019, förutsättningar för planering av investeringar,
komplettering kring nämndernas utformning av budgetförslag, resultat av dialog
mellan budgetberedning och nämndernas presidier samt tidplan för höstens arbete.

Information i ärendet
Regionstyrelsen fastställde den 6 mars 2018 del 1 av direktiven för budgetarbetet
inför perioden 2019-2021. Syftet med det första direktivet var att ge övergripande
förutsättningar kring hur budgetförslagen ska utformas samt tidplan för att
nämndernas arbete skulle kunna planeras och påbörjas. Nytt för processen inför
2019-2021 är att budgetberedningen möter nämndernas presidier i mars för dialog
om aktuellt läge utifrån 2017 samt redan nu kända utmaningar inför 2019 och
framåt. Direktiv del 2 lämnas efter dessa dialoger vilket ger möjlighet att ta
hänsyn till det som framkommer i dem. I direktiv del 2 ges också uppdaterade
finansiella förutsättningar med en bild av hur samhällsekonomin utvecklas samt
en bild av välfärdsutmaningen för hela den offentliga sektorn, komplettering kring
nämndernas utformning av budgetförslag samt tidplan för höstens arbete.

Finansiella förutsättningar
De finansiella förutsättningarna för budgetarbetet utgår i första hand från i budget
2018 beslutad flerårsplan för 2019. Eftersom den bygger på förutsättningar från
tidig höst 2017 behöver hänsyn tas till nya omständigheter. En sådan är att SKL
har uppdaterat sin skatteunderlagsprognos sedan budgeten för Region Jönköpings
län beslutades. En annan grundläggande planeringsförutsättning är
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välfärdsutmaningen och den långtidsprognos för Region Jönköpings län som
bygger på befolkningsprognosen till år 2030 för länet.
SKL:s skatteunderlagsprognos
Sveriges Kommuner och Landstings senaste skatteunderlagsprognos är från
februari 2018. Den bygger på antaganden om hur samhällsekonomin utvecklas de
närmsta åren. Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL räknar med att
BNP växer med närmare 3 procent 2018 och något långsammare 2019. SKL
bedömer att högkonjunkturen då når sin topp och att antalet arbetade timmar inte
ökar alls 2019. Därmed sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Under de senaste åren med starkt skatteunderlag har det framför allt
varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har
varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart och svensk export
växer också snabbare. Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av
något. Nästa år förväntas tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt
bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som
tidigare.
Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det naturligt med överskott
i de offentliga finanserna. SKL:s bedömning av skatteunderlagstillväxten bygger
på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att
högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturell balans i slutet av 2020.
Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt landstingen kunnat vänja sig
vid under konjunkturuppgången 2010–2016 nu dämpas betydligt. Efter flera år
med ökningstal över 4,5 procent väntas en mer genomsnittlig ökningstakt i år och
därefter ett par år med relativt svag ökning.

Under budgetprocessen kommer SKL med ytterligare skatteunderlagsprognoser,
regeringens vårproposition kommer att läggas fram och annat i omvärlden som
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påverkar budget och verksamhet kommer att presenteras. En ny flerårsplanekalkyl
för Region Jönköpings län tas fram inför höstens beredningsarbete. Utifrån SKL:s
senaste skatteunderlagsprognos kan antas att de finansiella förutsättningarna
kommer att vara i nivå med de som ligger i beslutad flerårsplan, möjligen något
sämre.
Välfärdsutmaningen
De senaste trettio åren har det i stort sett varit balans i den demografiska
utvecklingen. De åldersgrupper som är i arbete och är viktiga för skatteunderlag
och finansiering av välfärden har växt i ungefär samma takt som de behov som
den demografiska utvecklingen har gett. Den demografiska utvecklingen de
kommande 20 åren kommer däremot att innebära en mycket stor utmaning för
välfärdssektorn i hela Sverige. Enligt befolkningsprognosen kommer Jönköpings
län att ha cirka 400 000 invånare år 2030, en ökning med nästan 50 000 invånare.
Det som kommer att utmana välfärdssektorn är att de åldersgrupper som ökar
mest är de yngre och de äldre. Åldersgrupperna som vi idag räknar till de som
arbetar, 20-64 år, ökar visserligen också men inte alls i samma omfattning.

Källa: SKL

Staten, kommuner och landsting/regioner påverkas på olika sätt av den
demografiska utvecklingen fram till 2030. För att konkretisera hur Region
Jönköpings läns verksamhet och därmed intäkter och kostnader påverkas har en
långtidsprognos tagits fram. I nettokostnadsprognosen ligger
befolkningsprognosen som bas, till denna har lagts dagens verksamhetskostnader
utifrån hur dagens invånare konsumerar våra välfärdstjänster beroende på ålder
och kön. Detta ger en framskrivning av nettokostnaderna utifrån att all verksamhet
bedrivs och konsumeras på samma sätt som idag, det vill säga demografiutvecklingen får fullt genomslag. Även för prognosen över skatteintäkter och
statsbidrag ligger befolkningsprognosen som bas för hur skatteintäkter med mera
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utvecklas under perioden. Utöver detta har en del schablonmässiga bedömningar
gjorts för att skapa en komplett kalkyl.
Långtidsprognosen visar tydligt att Region Jönköpings län inte kan låta
nettokostnadsutvecklingen följa den demografiska utvecklingen och fortsatt öka
verksamhetens volym. Intäkterna kommer inte att utvecklas i den takten att det
blir möjligt. Den andra faktorn som gör att kostnadsutvecklingen i prognosen inte
kan bli verklighet är att det inte kommer att finnas tillgång till så många att
anställa i verksamheten.
Hela välfärdssektorn står inför samma utmaning och faktorer som kan bidra till
lösningar är sannolikt nya arbetssätt, digitalisering, ett längre arbetsliv och
invandring.
Inriktningen för hälso- och sjukvården såväl nationellt som i vår organisation är
att göra en stor förskjutning från specialiserad vård till primärvård och egenvård
samt hälsofrämjande arbete. Kalkylen i långtidsprognosen visar att utifrån dagens
kostnadsläge skulle en förflyttning av verksamhet motsvarande 50-60 miljoner
kronor årligen under perioden 2018-2030 behövas för att klara
välfärdsutmaningen såväl verksamhetsmässigt som finansiellt.
Ekonomiska ramar 2019
I beslutad budget och verksamhetsplan 2018 finns en ekonomisk plan för åren
2019 och 2020. Åren 2019 och 2020 bygger på budget 2018 uppräknat med index
för lön- och prisökning samt de ramförändringar som finns planerade för dessa år.
Under perioden planeras för höga investeringsutgifter vilka i flerårsplanen delvis
finansieras genom att placerade medel tas i anspråk utan planerad återföring.
Utfall
2015

EgenPlan
finansiering
2020
2015-2020

Budget
2018

Plan
2019

260
393
653

200
414
614

210
461
671

105
520
625

Investeringar
-338
-613
-770
Brist(-)/sparande
423
89
-117
Ianspråktagande placerade
medel
Brist efter ianspråktagande av placerade medel

-910
-296

-1500
-829

-1150
-525

-1255

200

200

200

600

Resultat
Avskrivningsmedel
Egna medel

392
369
761

Utfall Prognos
2016
2017
316
386
702

-655

Ramar 2019 för respektive nämnd utgår från fullmäktiges beslutade budget och
flerårsplan 2018. Denna kan komma att justeras genom ändrings/tilläggsbudget
under året, i de fall dessa justeringar är permanenta ligger de kvar för 2019. I
övrigt är utgångspunkten för nämndernas budgetarbete att ramen är oförändrad
bortsett från ovanstående.
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Nämndens driftbudget
Av nämndens budgetförslag ska framgå förslag till eventuella
förändringar/omprioriteringar mellan utgiftsområden. Om det finns
verksamhetsbehov med utgiftsökning som nämnden bedömer är mycket svåra att
prioritera inom ram ska en beskrivning ges i budgetförslaget enligt följande:
- vilket resultat ska åstadkommas med utgiftsökningen
- omfattning i miljoner kronor
- vilka överväganden kring prioriteringar som nämnden gjort
- hur optimeras befintliga resurser, vilka åtgärder behöver vidtas för att möjliggöra
omfördelning inom ram.
- konsekvenser om verksamhetsbehovet/ utgiftsökningen inte kan prioriteras.
Investeringar
Beslutad budget för 2018 omfattar en investeringsplan för fem år.
Budgetberedningen har att bereda vilket investeringsutrymme som ska anslås för
2019 med en plan för ytterligare fyra år vilket innebär att även 2023 års
investeringsbehov konkretiseras. För budgetberedningens arbete med
investeringsplanen är förutsättningen att investeringsutgifterna behöver återgå till
lägre nivåer efter 2021.
Av nämndens budgetförslag ska framgå:
- en beskrivning av inriktningen för hur investeringar inom nämndens område
behöver prioriteras för att nämndens verksamhet ska utvecklas i rätt riktning.

Strategiska mål och framgångsfaktorer
I budgetdirektiv del 1 gavs förutsättningarna för utformning av nämndernas
budgetförslag. I korthet innebär det att förvaltningen som första steg tar fram ett
gemensamt underlag. Underlaget innehåller avsnitt där politiska förslag och
prioriteringar kan läggas till. Budgeten ska lämnas i angivet format från alla
partier.
Budgetförslagen ska innehålla förslag till strategiska mål och framgångsfaktorer
samt systemmätetal på fullmäktigenivå. Dessa ska utgå från vad som är viktigt att
uppnå inom balanced scorecards fem perspektiv utifrån ett invånarperspektiv.
Budgetförslagen ska även lämna förslag på inriktningsmål inom de områden där
Region Jönköpings län inte är ensam aktör för att måluppfyllelse ska kunna nås.
Vid budgetberedningens internat i januari 2018 påbörjades ett arbete med att
vidareutveckla strategiska mål och framgångsfaktorer utifrån dem som finns i
beslutad budget för 2018. I arbetet framkom en inriktning att antalet mål på
regionfullmäktigenivå bör begränsas samt vara av övergripande karaktär.
Dokumentation bifogas detta direktiv.
Nämnderna kan senare i sitt beslut om budget- och verksamhetsplan (december
2018) besluta om mätetal på nämndsnivå för att ytterligare följa verksamhetens
utveckling.
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Särskilda direktiv utifrån dialog mellan budgetberedning
och nämndernas presidier
Den 13 mars 2018 genomfördes dialoger mellan budgetberedningen och
nämndernas presidier. Utgångspunkten för dialogen var nuläge utifrån föregående
år samt redan kända utmaningar inför 2019 och framåt. Utifrån dialogen finns
områden för nämnderna att särskilt beakta och beskriva i sina budgetförslag samt
för budgetberedningen att hantera i sin fortsatta beredning. Gemensamt utifrån
dialogerna är att styrelse och nämnder behöver ta sin utgångspunkt i hur vi
gemensamt ska lyckas med välfärdsutmaningen.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
- Effekter i form av ändrade arbetssätt med hjälp av digitalisering, artificiell
intelligens.
- Tillsammansstrategin, konkretisering av förflyttningen. Särskilt belysa hur
nämnden ser på förflyttningen från primärvård till stöd för kropp och själ
samt vardagsliv.
- Optimering av befintlig verksamhet kontra behov av resurser avseende
ambulansverksamheten, ortopedtekniska hjälpmedel.
- Effekter för verksamheten utifrån bland annat screening för
colon/rektalcancer.
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
- Kulturplanen, förutsättningar för genomförande. Ambitionsnivå kopplat
till optimering av befintliga resurser och verksamhet.
- Biljettpriser Smålands Musik och Teater, revidering med möjlighet till
ytterligare differentiering.
- Förutsättningar för start av mikromejeri vid naturbruksgymnasium.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
- Trafikförsörjningsprogrammet, förutsättningar för genomförande.
Ambitionsnivå kopplat till optimering av befintliga resurser och
verksamhet.
- Optimering av verksamheten för att öka resandet och minska kostnaderna i
syfte att möta nya kostnadsnivåer i avtal.
- Bredbandsutbyggnaden, utifrån Region Jönköpings läns roll.
- Hållbarhetsprogrammet, se över förutsättningar för mål som rör
fordonsslag, miljöbilsdefinition, ekologisk mat. Investeringsplanens
förutsättningar för målet att egna fastigheter ska generera egen energi.
- Energikontoret, utökad basfinansiering i budget från och med 2019.
Budgetberedningen
- Roller och finansiering vad gäller länets tre samordningsförbund.
- Regionstyrelsens roll i arbetet med bemanningsmatchning/styrning.
- Verka för en YH-utbildning för ambulanssjukvårdare
- Regionala utvecklingsuppdraget, utvärdering av de första tre åren som
region samt det nationella uppdraget kopplat till resurser.
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Regelböcker för vårdval
Den ekonomiska ramen för de två vårdvalsområdena primärvård respektive
specialiserad ögonsjukvård beräknas under vårens process.
För vårdval primärvård startar en ny avtalsperiod 2019. Vårdval ögon har en
avtalsperiod som sträcker sig till och med 2020. Regionledningskontoret har i
uppdrag att utreda en avveckling av vårdval ögon, verksamheten kan dock
upphöra tidigast efter 2020 varför en regelbok måste fastställas för såväl 2019
som 2020.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska senast i september fatta beslut om förslag
till regelböcker för vårdval. Dessa behandlas därefter i regionstyrelsen i oktober
och fastställs i regionfullmäktige i november.

Regler för sjukresor och färdtjänst
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljös budgetförslag ska innehålla principer
för eventuella förändringar i regelverket för sjukresor, och färdtjänst (inkl.
riskfärdtjänst). Förslag till detaljerade regelverk behandlas i regionstyrelsen i
oktober och fastställs i regionfullmäktige i november.

Taxor och avgifter
Ansvarig nämnd för respektive taxa/avgiftsområde lägger fast principer för
eventuella förändringar under vårens budgetprocess. Nämndens budgetförslag ska
innehålla dessa principer. Förslag till detaljerade taxor och avgifter beslutas senast
i september för att därefter behandlas i regionstyrelsen i oktober och fastställas i
regionfullmäktige i november.

Tidplan för höstens arbete
Utgångspunkten i budgetberedningens planering av processen inför 2019-2021
har varit att de förslag för områdena folkhälsa och sjukvård samt regional
utveckling som respektive nämnd beslutar så långt möjligt ska vara det som går
vidare till regionfullmäktige. Det innebär att budgetberedningens arbete under
hösten framför allt inriktas på finansiella mål, regiongemensamma strategiska mål
och framgångsfaktorer, medarbetaravsnittet, investeringsplan samt direktiv till
styrelse och nämnder.
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Datum
augusti - september
2018-09-11--12
September, oktober
2018-10-09 RSAU
2018-10-23
2018-11-06--07
2018-12-11 och
2018-12-12 nämnder
2018-12-18 styrelse

Aktivitet
Beredning och samordning
Budgetberedning vid internat
Samverkan med fackliga organisationer
M, KD, C, L lämnar budgetförslag enligt fastställd mall
S, Mp, V, SD lämnar budgetförslag enligt fastställd mall
Regionstyrelsen behandlar förslag till regionfullmäktige
Nyvalda regionfullmäktige beslutar om Budget med
verksamhetsplan 2019 och flerårsplan 2020 - 2021
Budget- och verksamhetsplan för nämndens centrala
anslag samt verksamhetsområden fastställs

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-14

Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 26-55
Tid:

2018-03-06, kl 09:00-14:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 42

Direktiv – Budget 2019 med flerårsplan för
2020-2021
Diarienummer: RJL 2018/222
Beslut
Regionstyrelsen
 Fastställer del 1 av direktiv för arbete med budget med
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021.
Sammanfattning
Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med
budget med verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021 i
två delar. I del 1 redovisas tidplan för vårens budgetprocess samt
hur nämndernas budgetförslag ska utformas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-07
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand

Rune Backlund

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 43

Direktiv – Budget 2019 med flerårsplan för
2020-2021
Diarienummer: RJL 2018/222
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Fastställa del 1 av direktiv för arbete med budget med
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021.
Sammanfattning
Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med
budget med verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021 i
två delar. I del 1 redovisas tidplan för vårens budgetprocess samt
hur nämndernas budgetförslag ska utformas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-07
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink påpekar att förtydliganden och justeringar
behöver göras i ärendet.
Rune Backlund föreslår att man till sammanträdet den 27 mars
även har tidplan bifogas för höstens aktiviteter.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Ord

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-02-20, kl 09:00-16:00
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Förvaltningsnamn
Regionstyrelsen

Direktiv del 1 för arbete med budget
med verksamhetsplan 2019 samt
flerårsplan 2020-2021
Förslag till beslut
Regionstyrelsen


fastställer del 1 av direktiv för arbete med budget med
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021

Sammanfattning
Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med budget med
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021 i två delar. I del 1
redovisas tidplan för vårens budgetprocess samt hur nämndernas
budgetförslag ska utformas.

Information i ärendet
Regionstyrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av regionens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma
nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska till fullmäktige upprätta förslag
till budget, regionstyrelsens arbetsutskott tillsammans med regionråd och
gruppledare utgör budgetberedning. Budgetberedningen avser att lämna
direktiv för arbetet med budget med verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan
2020-2021 i två delar. Föreliggande direktiv lägger tidplan för vårens arbete i
nämnderna samt hur nämndernas budgetförslag ska utformas. I direktiv del 2
ges ytterligare planeringsförutsättningar efter dialog mellan budgetberedning
och nämndernas presidier i mars samt tidplan för höstens arbete i
budgetberedning och styrelse.

Planeringsförutsättningar
Budgetarbetet ska utgå från Region Jönköpings läns vision, värderingar och
målbild 2030. Budget, verksamhetsplan och flerårsplan redovisas enligt
styrmodellen Balanced Scorecard (BSC). BSC formuleras i fem perspektiv
utifrån strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål för dessa.
Inom vissa områden, där Region Jönköpings län är en av flera aktörer som
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påverkar måluppfyllelsen, formuleras inriktningsmål i stället för
systemmätetal.
I Budget med verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 2019-2020 för Region
Jönköpings län finns målbilder för 2030 som ligger till grund för strategiska
mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom verksamheternas olika
perspektiv samt inriktningsmål för det gemensamma arbetet i länet. Sex av
målbilderna avser ändamålsenlig verksamhet. Den sjunde målbilden avser
vilket finansiellt mål som ska nås för att verksamheten ska tryggas på lång
sikt.
Finansiella förutsättningar
De finansiella förutsättningarna för år 2019 och 2020 utgår från den
flerårsplan som finns i beslutad budget för 2018. Det finansiella målet i
beslutad budget är:
”Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska
finansiera investeringarna med egna medel. Utgångspunkten är att Region
Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras
genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska
resultat ska vara på en nivå där såväl konjunktursvängningar som framtida
åtaganden kan klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden gentemot
personalen, investering och finansiering i all verksamhet som Region
Jönköpings län ansvarar för.”

Direktiv för arbetet
Budgetförslagets utformning och innehåll
För respektive nämnds budgetförslag kommer förvaltningen att ta fram ett
gemensamt underlag med beskrivande texter. Till det kommer avsnitt med
handlingsplaner för politiska förslag och prioriteringar. Budgeten ska lämnas
i angivet format från alla partier.
Styrelse och nämnder har i sin beredning att bland annat bedöma/beakta:
 Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020
 Årsredovisning 2017
 förändringar i omvärld och lagstiftning, regionala och nationella
överenskommelser/ riktlinjer
 regeringens vårproposition
 motioner som bifallits av regionfullmäktige
 utredningar/skrivelser kring förändrade verksamhetsbehov
 vid behov föreslå förändringar avseende strategiska mål,
framgångsfaktorer samt systemmätetal för regionfullmäktige att följa
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Tidplan
Datum
2018-02-20
2018-03-06
2018-03-13
februari – maj
2018-03-27
2018-04-09
2018-05-29
Nämnd 5 juni,
7 juni
20 juni, 26 juni
senast 2018-06-30

Organ/aktivitet
Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) behandlar direktiv
del 1 för nämndernas arbete
Regionstyrelsen beslutar om direktiv del 1 för nämndernas
arbete
Budgetberedningen möter respektive nämnds presidium för
dialog
Budgetarbete i nämnder
Regionstyrelsen beslutar om direktiv del 2 för styrelse och
nämnder
Förvaltningen lämnar det gemensamma underlaget för
nämndernas budgetförslag
Budgetberedningen möter respektive nämnds presidium
M, KD, C, L lämnar budgetförslag enligt fastställd mall
S, Mp, V, SD lämnar budgetförslag enligt fastställd mall
Respektive nämnd fattar beslut om budgetförslag att
överlämna till budgetberedningen
Budgetförslag lämnas till budgetberedningen
- Nämnd för folkhälsa och sjukvård RJL 2018/223
- Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö RJL 2018/224
- Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet RJL
2018/225

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-20

Beslut delges
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Motion Kollektivtrafik i egen regi är
framtidens melodi - faktaunderlag
Inledning
Med anledning av motion från Vänsterpartiet, Kollektivtrafik i egen regi är
framtidens melodi lämnas information i ärendet. Efter behandling i presidiet för
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta, Vänsterpartiet
föreslår i motionen Reginfullmäktige besluta:
 Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan eller efter en
slutförd upphandling tar steget och driver kollektivtrafiken i egen regi.
 Att Region Jönköpings län i de sammanhang ett delat huvudmannaskap
inom kollektivtrafiken finns förespråkar att trafiken drivs i gemensam regi
istället för externa upphandlade aktörer.

Faktaunderlag
Kollektivtrafikens uppdrag och övergripande mål
Uppdraget och de övergripande målen för kollektivtrafiken är fastlagda i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP). Uppdraget är att en bra
kollektivtrafik ska medverka till att:
 underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat service samt
fritid
 invånarna kan arbeta inom ett större geografisk område med hjälp av bra
pendlingsmöjligheter
 ge näringslivet ett större område för sin rekrytering av arbetskraft, genom
att arbetsmarknadsregionerna förstärks och förstoras
 skapa ett klimatsmart och hållbart samhälle
 ge människor med funktionsnedsättning god tillgänglighet i samhället
 med prisvärda reseerbjudanden ge alla i samhället möjlighet att resa
1
2

Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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De övergripande målen som ska vara uppnådda till år 2025 är:
 Resandemål, att med år 2011 som basår utförs 60 procent fler resor
med kollektivtrafiken, totalt 25 miljoner resor.
 Kundnöjdhet, att 65 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) ska vara
nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektivtrafiken. Av resenärer
i den allmänna kollektivtrafiken ska motsvarande siffra vara 80 procent
medan den av Serviceresor utförda trafiken ska nå upp i 85procent nöjda
eller mycket nöjda resenärer.
 Tillgänglighet/användbarhet, att fler med olika funktionsnedsättningar
ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken.
 Miljö/hållbart samhälle, att all trafik inom den allmänna
kollektivtrafiken körs med förnyelsebara drivmedel samt att
energianvändningen per körd personkilometer minskat med minst 25
procent.
 Skattesubventionsgrad, att den allmänna kollektivtrafiken ska över tid ha
en skattesubventionsgrad på ca 50 procent.
Det alternativ som väljs för att genomföra uppdraget (bedriva verksamheten i
egen regi eller att upphandla i konkurrens) bör vara det som anses bäst för att
uppnå de övergripande målen.
Kollektivtrafiken i Sverige
Enligt Trafikanalys rapport ”Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013
(Rapport 2015:3)” består den upphandlade busstrafiken av ca 350 avtal mellan
Regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och olika operatörer. Det finns ett
fåtal kommunal- och landstingsägda bolag kvar och som kör trafik de
direkttilldelats av RKM. Den stora majoriteten av trafiken handlas dock upp i
offentliga upphandlingar. De ca 350 upphandlade bussavtalen är tecknade med 92
olika operatörer. 83 procent av utbudet står stora utlandsägda operatörer för.
Avtalen täcker allt från trafik med en enda buss, till ett helt läns trafik med upp till
336 bussar. Att stödja regional konkurrens anges av RKM vara skälet för att ha
många avtal medan stordriftsfördelar och driftssäkerhet anges som skäl till färre
och därmed större avtal.
Det finns några få kommunal- och landstingsägda bolag kvar som bedriver trafik,
vilka beskrivs i korthet nedan1.
Uppsala län: Företaget Gamla Uppsala Buss är landstingsägt och utför sedan
1996 all stadsbusstrafik i Uppsala.
Västmanlands län: Landstinget äger AB Västerås Lokaltrafik (VL) och detta
bolag kör nästan all busstrafik i länet och endast trafik för ett fåtal bussar handlas
upp av andra operatörer. VL fick sitt uppdrag via direkttilldelning och det
nuvarande avtalet gäller tills vidare.
Västra Götalands län: Borås och Uddevalla har kommunala bussbolag. Borås
Lokaltrafik AB förlorade senaste upphandlingen mot Nobina. Uddevalla Omnibus
AB är ett av de största företagen inom Buss i Väst (BIVAB), ett samarbetsorgan
1
2

Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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för 35 bussbolag i Västsverige som bland annat kör på avtal för Västtrafik.
Utanför busstrafiken är det Göteborgs stad som äger Göteborgs Spårvägar AB och
spårvagnstrafiken i Göteborg direkttilldelas detta bolag.
Västerbottens län: Skelleftebuss AB ägs av kommunen och kör linjetrafiken i
Skellefteå kommun på uppdrag av Västerbottens RKM. Detta uppdrag
direkttilldelades det kommunala bolaget. Skelleftebuss kör även annan trafik på
kommersiella grunder i Skellefteå, och upphandlad trafik i andra kommuner i
övriga Västerbotten.
Norrbottens län: Luleå kommun äger Luleå Lokaltrafik AB. Som bedriver
busstrafiken i Luleå tätort.
Region Örebro län har beslutat att gå över till trafik i egen regi i samarbete med
Västerås Lokaltrafik.
Vad säger lagen?
Möjligheten att direkttilldela trafik till ett kommun- eller landstingsägt bolag finns
reglerat i lagen om offentlig upphandling. För att direkttilldelning ska vara tillåten
måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, nämligen att
1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska
personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den
utövar över sin egen förvaltning, och att
2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver
huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter
som kontrollerar den.
Kollektivtrafik i egen regi, för- och nackdelar2
Det kan finnas rent ekonomiska motiv för att avstå från konkurrensutsättning.
Med få anbudsgivare går det inte att få den konkurrens i upphandlingarna som är
en förutsättning för att hålla nere beställarens kostnader. Om bara något enstaka
företag lägger anbud är det ibland inte möjligt att hålla nere kostnaderna. Det är
dock beställarens uppgift att säkerställa att det finns tillräckligt många budgivare
på marknaden. Beställaren bör därför förbättra förutsättningarna för detta.
I en intervjustudie har för- och nackdelar med att i Region Örebro bedriva
busstrafiken i egen regi, egen regi i samverkan med Västerås Lokaltrafik eller att
inte gå över till egen regi utan istället förbättra upphandlingarna i syfte att öka
konkurrensen och antalet anbudsgivare analyserats.
Fördelarna med att bedriva busstrafiken i helt egen regi är bl.a. bättre möjlighet att
genomföra förändringar i befintlig trafik, bättre anställningstrygghet för förare och
att regionen får kontroll över hela produktionskedjan, att det skapar möjlighet att
kontrollera kostnaderna, att beslutsvägarna blir kortare än med upphandling och
att det är juridiskt relativt okomplicerat. Sweco pekar i en förstudie om att bedriva
kollektivtrafik i egen regi i Jämtland dessutom på att offentliga bolag har högre
kreditvärdighet, varumärket mot resenärerna blir tydligare, styrningen blir bättre,
flexibiliteten ökar när det gäller fordon, förare och beställningscentral m.m.,
1
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kommunernas insyn i verksamheten underlättas, det går att använda regionens
resurser vid rekrytering och annan overhead, uppföljning förenklas,
administrationen blir effektivare och det går att får stordriftsfördelar vid inköp av
drivmedel m.m.
I intervjustudien redovisas även nackdelar med att driva trafik i egen regi. En
nackdel hänger samman med effektiviteten. I ett samarbete mellan det offentliga
och det privata är det, enligt klassisk ekonomisk teori och forskningen om
samverkan mellan det offentliga och det privata, den offentliga sektorns uppgift
att säkerställa den allokativa effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar
väl mot olika mål och motiv som samhället har för att engagera sig i
kollektivtrafik) och den privata sektorns uppgift att säkerställa den produktiva
effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna produceras effektivt). Det vill säga den
offentliga parten har ansvaret för att resurserna används till rätt saker ur ett
samhällsperspektiv och den privata parten för att resurserna används på bästa sätt
för givna ändamål. Andra nackdelar vid en övergång till egen regi är att regionen
aldrig har bedrivit trafik i egen regi och att det därför finns risk för att rätt
kompetenser saknas, att det krävs stora investeringar, att osäkerheten är stor vid
införandet samt att uppstartkostnaderna är stora och uppstartstiden lång.
Ytterligare nackdelar kan vara att lokala trafikföretag slås ut, det är svårt att börja
upphandla igen om lokala trafikföretag har lagt ned sin verksamhet, risk för fler
deltidstjänster om förarna blir offentliganställda (idag gör de egna åkarna andra
uppgifter mellan arbetspassen) och med bara en operatör finns det ingen
konkurrens.
Analyserna av hur kostnaderna påverkas av att busstrafik körs i egen regi är
motstridiga. Å ena sidan finns studier som pekar på att kostnadseffektiviteten är
lägre i kontrakt som direkttilldelas en offentligt ägd operatör. Offentligt ägda
företag hade enligt studien signifikant högre kostnader än privatägda företag och
det fanns vinster att hämta från att konkurrensutsätta icke upphandlad trafik.
En annan studie visar att de offentligt ägda bussföretagen i Sverige inte har högre
kostnader än företag som vinner trafiken i upphandlingar. Kostnaderna per
påstigande är 30 procent lägre i de tre kommuner som använder direkttilldelning
av busstrafiken till ett offentligt företag än i storleksmässigt jämförbara
kommuner som använder upphandling i konkurrens för att välja ut en operatör.
Skillnader är dock inte statistiskt signifikanta.
Åtgärder för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna
I Svensk Kollektivtrafiks rapport2 beskrivs åtgärder som kan vidtas för att få både
mer kollektivtrafik och mer samhällsnytta för pengarna. Åtgärdera som både har
hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken och
positiva effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i
samhället, eller åtminstone inte påverkar dessa områden negativt bör prioriteras.
För att identifiera dessa har åtgärderna placerats in i fyrfältsdiagrammet nedan.
1
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Alternativet att sluta upphandla trafiken och i stället bedriva den i egen regi
hamnar i fältet ”Låg potential för effektivisering eller sänkta
kostnader/Sannolikhet för positiva effekter på samhällsnytta, fördelning i
samhället eller kollektivtrafikresande”.

Beslutsunderlag
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RAPPORT:
MER KOLLEKTIVTRAFIK OCH
SAMHÄLLSNYTTA FÖR PENGARNA
LARS SANDBERG 2017

Förord
Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för
människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. Dessutom skapar
kollektivtrafiken nytta för samhället genom att vidga arbetsmarknadsregionerna och minska
klimatutsläppen osv. Det är på grund av dessa nyttor för resenärerna och samhället, det som brukar
kallas kollektivtrafikens samhällsnytta, som kommuner, landsting och regioner organiserar,
upphandlar och delfinansierar den lokala och regionala kollektivtrafiken.
Flera rapporter har pekat på att kollektivtrafikens kostnader stiger snabbt. Kostnadsutvecklingen
hänger delvis samman med att kollektivtrafikens samhällsnytta har ökat genom bl.a. utbyggd
regiontågstrafik för att vidga arbetsmarknadsregionerna och ökad användning av mer miljövänliga
fordon, men detta är inte hela förklaringen. För att komma till rätta med kostnadsutvecklingen
behöver kollektivtrafiken bl.a. bli mer kostnadseffektiv.
De flesta rapporter som skrivits om kollektivtrafikens kostnader och kostnadsutveckling fokuserar på
vad som är kostnadsdrivande. Den här rapporten har motsatt perspektiv, istället för att inriktas på
problemen fokuserar rapporten på möjliga åtgärder. Denna rapport är den första heltäckande
genomgången över möjliga åtgärder som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan använda för
att sänka sina kostnader och bli mer kostnadseffektiv.
Effektiviseringsåtgärder lever inte i något sorts vacuum. De får även konsekvenser på
kollektivtrafikens samhällsnytta, kollektivtrafikresandet och på tillgängligheten för olika grupper i
samhället. Därför har vi analyserat hur man ska kunna få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta
för pengarna.
En del åtgärder som beskrivs i denna rapport kan uppfattas som självklara. Åtgärder som många
regionala kollektivtrafikmyndigheter redan har genomfört. Vissa åtgärder strider dessutom mot
varandra. Det går t.ex. inte att både korta och förlänga avtalstiden för trafikkontrakten.
Svensk Kollektivtrafik tar inte ställning för eller emot de åtgärder som beskrivs. Vilka åtgärder som de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna väljer att genomföra är en politisk fråga i respektive
kollektivtrafikmyndighet.
Vår förhoppning är att den här rapporten kan ge inspiration och stöd i det fortsatta arbetet med att
skapa både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.
Rapporten har skrivits av Lars Sandberg, och kvalitetsgranskats av Helena Leufstadius, Mattias Adell
(kapitel 3.5) och Mattias Andersson (kapitel 3.2)
Lars Sandberg, analytiker
Svensk Kollektivtrafik
Stockholm den 11 december 2017
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1. Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Flera rapporter har pekat på att kollektivtrafikens kostnader stiger snabbt. Men det går inte att bara
titta på hur kostnaderna utvecklas. Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt
genom att skapa möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter
och service. Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället genom att vidga
arbetsmarknadsregionerna och minska klimatutsläppen osv. Det är på grund av dessa nyttor för
resenärerna och samhället, det som brukar kallas kollektivtrafikens samhällsnytta, som kommuner,
landsting och regioner organiserar, upphandlar och delfinansierar den lokala och regionala
kollektivtrafiken.
Kostnadsutvecklingen hänger delvis samman med att kollektivtrafikens samhällsnytta har ökat
genom bl.a. utbyggd regiontågstrafik för att vidga arbetsmarknadsregionerna och ökad användning
av mer miljövänliga fordon, men detta är inte hela förklaringen. För att komma till rätta med
kostnadsutvecklingen behöver kollektivtrafiken bl.a. bli mer kostnadseffektiv. Den övergripande
frågeställningen i denna rapport är därför hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan få både
mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.
Åtgärder som ger mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna
I litteraturen har nästan 50 åtgärder identifierats som kan sänka kollektivtrafikens kostnader eller
effektivisera verksamheten och därigenom frigöra resurser som kan användas för att stärka och
utveckla kollektivtrafiken. Men effektiviseringsåtgärder kan inte genomföras i något sorts vacuum.
De får även andra konsekvenser på samhället, resandet och resenärerna.
För att få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna bör man prioritera de åtgärder
som har både hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken och positiva
effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället, eller åtminstone
inte påverkar dessa områden negativt. Följande åtgärder bedöms i huvudsak uppfylla dessa kriterier:













Samordning av linjelagd och särskild kollektivtrafik samt tillgänglighetsanpassning av den
linjelagda trafiken
Senarelägg startiden för förskola samt grund- och gymnasieskola på morgonen
Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att sänka priset i lågtrafik
Val av kollektivtrafiksystem
Marknadsföring för att öka kollektivtrafikresandet
Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning
Framkomlighetsåtgärder
Åtgärder för att öka antalet anbud
Åtgärder för att minska riskerna i trafikavtalen
Öka standardisering av fordonen
Förläng avtalen för att undvika kostnader för överprövning
Anropsstyrd kollektivtrafik med små fordon istället stora bussar

Eftersom detaljutformningen av respektive åtgärd i många fall spelar mycket stor roll för åtgärdens
effekter och det dessutom behövs mer forskning och ytterligare studier när det gäller i stort sett
samtliga åtgärder som beskrivs i rapporten så ska prioriteringen av åtgärderna tolkas indikativt.
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Följande åtgärder bedöms ha hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera verksamheten,
men samtidigt riskerar åtgärderna att få negativa effekter på samhällsnyttan, fördelningen och
kollektivtrafikresandet:







Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att höja priset i högtrafik
Nedläggning av kollektivtrafik med få resenärer
Färre fordonstyper i varje avtal
Funktionskrav istället för detaljkrav
Större ansvar för tidtabellsplaneringen till trafikföretagen
Trafikplaneringsåtgärder

Några åtgärder bedöms ha låg potential att minska kostnaderna eller effektivisera verksamheten och
samtidigt ha positiva effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället,
eller åtminstone inte påverkar dessa områden negativt:



Överlåt trafik till att drivas delvis ideellt
Sluta upphandla och bedriv trafik i egen regi

Dessutom finns det en åtgärd som har både låg potential att minska kostnaderna eller effektivisera
verksamheten och samtidigt riskerar åtgärden att få negativa effekter på samhällsnyttan,
fördelningen och kollektivtrafikresandet:


Överlåt trafik till helt kommersiell drift

Enkätundersökningen
Enkätundersökningen som gjorts inom ramen för rapporten visar att samtliga regionala
kollektivtrafikmyndigheter1 arbetar aktivt och målmedvetet för att effektivisera trafiken och sänka
kostnaderna. De flesta myndigheterna har dessutom vidtagit åtgärder inom samtliga
åtgärdsområden.
Brist på evidensbaserad kunskap
Fokus i litteraturen om kollektivtrafikens kostnader och kostnadsutveckling ligger på vad som är och
kan vara kostnadsdrivande. Den här rapporten har motsatt perspektiv, istället för att inriktas på
problemen fokuserar rapporten på möjliga åtgärder. Fokuseringen på vad som är kostnadsdrivande
medför att det finns brist på evidensbaserad kunskap om de åtgärder som kan användas för
kostnadssänkning och effektivisering av kollektivtrafiken och deras effekter på samhällsnyttan,
resandet och resenärerna.
Kunskapen som finns är dessutom ojämnt fördelat på olika delområden. Litteraturen handlar i stor
utsträckning om vad de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och mindre om vad trafikföretagen
kan göra. En stor del av analyserna är inriktade på avtal och upphandling, och bara till mindre del om
övriga områden. Inom upphandlingsområdet har huvudfokus legat på utformningen av avtal, medan
forskningen om åtgärder för att t.ex. öka antalet anbud för att skapa ett tillräckligt konkurrenstryck
som håller nere kostnadsutvecklingen har betydligt mindre omfattning. De flesta studierna handlar
om busstrafik, medan det är mer ovanligt med analyser av taxi- och skärgårdstrafik samt trafik med
tåg, spårvagn och tunnelbana. Det finns en hel del analyser av åtgärdernas påverkande på resandet,
men det är mindre vanligt med studier av hur effektiviserings- och besparingsåtgärder påverkar

6

samhällsnyttan eller den samhällsekonomiska nyttan, liksom fördelningen mellan olika grupper i
samhället.
Det finns därför ett mycket stort behov av mer forskning och ytterligare analyser för att komma
tillrätta med bristen på evidensbaserad kunskap. Som redan framhållits är kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning en åtgärd som kan ge både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.
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2. Inledning
2.1.

Bakgrund och syfte

Flera rapporter har pekat på att kollektivtrafikens kostnader stiger snabbt, samtidigt som det
generellt finns en ökad press på de offentliga resurserna. Men det går inte att bara titta på hur
kostnaderna utvecklas. Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa
möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service.
Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället genom att vidga arbetsmarknadsregionerna
och minska klimatutsläppen osv. Det är på grund av dessa nyttor för resenärerna och samhället, det
som brukar kallas kollektivtrafikens samhällsnytta, som kommuner, landsting och regioner
organiserar, upphandlar och delfinansierar den lokala och regionala kollektivtrafiken.
Kostnadsutvecklingen hänger delvis ihop med att kollektivtrafikens samhällsnytta har ökat genom
bl.a. utbyggd regiontågstrafik för att vidga arbetsmarknadsregionerna och ökad användning av mer
miljövänliga fordon, men detta är inte hela förklaringen. För att komma till rätta med
kostnadsutvecklingen behöver kollektivtrafikens finansiering stärkas genom:




Att öka intäkterna
Nya finansieringskällor
Att göra kollektivtrafiken mer kostnadseffektiv genom att få mer kollektivtrafik och
samhällsnytta för pengarna

Syftet med denna rapport är att analysera och bygga upp kunskapen om den tredje punkten, vilka
åtgärder som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan vidta för att få både mer kollektivtrafik
och samhällsnytta för pengarna.

2.2.

Metod och genomförande

Enligt Holmberg styrs kollektivtrafiken av tre synsätt: det företagsekonomiska, det
samhällsekonomiska och det fördelningspolitiska. Han pekar på att det finns en målkonflikt mellan
det företagsekonomiska och det samhällsekonomiska synsättet inom kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken innehåller drag av såväl kommersiell verksamhet som samhällelig service finansierad
av skattemedel. Kollektivtrafiken ska tillgodose alla medborgares behov och i hela landet. Detta krav
finns inte på en kommersiell verksamhet. Där kan man välja ett segment som man fokuserar på. Det
är uppenbart att ett företagsekonomiskt synsätt inte alltid ger samma utfall som ett
samhällsekonomiskt. Det blir dessutom ännu mer komplicerat eftersom det samhällsekonomiska
synsättet inte tillgodoser alla samhällsmål. Inom kollektivtrafiken uppträder ofta mål som gäller
fördelning mellan olika grupper som inte enkelt kan hanteras med ett samhällsekonomiskt synsätt.2

8

Fördelningspolititiskt

Kollektivtrafiken

Företagsekonomiskt

Samhällsekonomiskt

Figur 1 De tre synsätten som styr kollektivtrafiken

WSP har tagit upp de tre synsätten ur ett annat perspektiv. Konsultföretaget har pekat på att privata
och offentliga aktörer har olika skäl att engagera sig i en verksamhet. Den offentliga sektorns skäl för
att engagera sig i kollektivtrafik är att säkerställa samhällsintressen, bl.a. fördelningspolitiska, och öka
samhällsnyttan/samhällsekonomisk nytta. Privata företags beteende styrs istället av att de är
vinstmaximerande.
Om man utgår från klassisk ekonomisk teori och de olika forskningsinriktningar som bildar grunden
för teorierna om samverkan mellan det offentliga och det privata bör kollektivtrafikförsörjningen
utformas utifrån vad som är samhällets mål för trafikförsörjningen. Det är först när man har en tydlig
bild av samhällets mål som man kan avgöra hur kollektivtrafikförsörjningen bör organiseras och
vilken roll privata operatörer bör spela. Då kan man organisera samverkan så att såväl den allokativa
effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar väl mot olika mål och motiv som samhället har
för att engagera sig i kollektivtrafik) som den produktiva effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna
produceras effektivt) kan tas tillvara.
Att förbättra den produktiva effektiviteten i produktionen och utbudet av tjänster, är det sätt genom
vilket ett privat engagemang enligt forskningen anses kunna tillföra värden i ett samverkansprojekt,
som t.ex. upphandling av kollektivtrafik. De drivkrafter som styr ett enskilt företag ger däremot ingen
vägledning när det gäller att åstadkomma en samhällsekonomiskt eller fördelningspolitiskt effektiv
omfattning och inriktning av verksamheten.
I ett samarbete mellan det offentliga och det privata är det därför den offentliga sektorns uppgift att
säkerställa den allokativa effektiviteten och den privata sektorns uppgift att säkerställa den
produktiva effektiviteten. Något förenklat skulle man kunna säga att den offentliga parten har
ansvaret för att resurserna används till rätt saker ur ett samhällsperspektiv och den privata partnern
för att resurserna används på bästa sätt för givna ändamål.3
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Den övergripande frågeställningen för denna rapport är:


Hur kan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna få både mer kollektivtrafik och
samhällsnytta för pengarna?

För att besvara denna frågeställning har arbetet genomförts i etapper. I den första etappen gjordes
en litteraturstudie för att identifiera vilka åtgärder som kollektivtrafikmyndigheterna kan vidta för att
sänka kollektivtrafikens kostnader. Med utgångspunkt från målet om ökad effektivisering samt de tre
synsätten analyserades åtgärdernas konsekvenser utifrån fyra frågeställningar:


Vilken (kostnads-)effektiviseringspotential har åtgärden?



Hur påverkar åtgärden kollektivtrafikens samhällsnytta?



Hur påverkar åtgärden fördelningen i samhället?



Hur påverkas kollektivtrafikresandet?

I etapp två genomfördes en enkätstudie bland de regionala kollektivtrafikmyndigheter som är
medlemmar i Svensk Kollektivtrafik4 för att analysera i vilken omfattning de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna vidtagit de olika effektiviseringsåtgärderna som identifierades i
litteraturstudien.
Under den avslutande tredje etappen drogs slutsatser om hur samhället, utifrån frågeställningarna
ovan, kan få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.
Potential för effektivisering
En arbetsgrupp inom Partnersamverkan pekade år 2009 på att det, utifrån erfarenheterna från andra
branscher och forskning, bör vara möjligt att effektivisera kollektivtrafiken med 20 procent genom
ökad gränslös samverkan och ökad affärsmässighet. Detta mål gäller enligt arbetsgruppen som
genomsnitt för branschen. Det här skulle leda till att betydande resurser frigörs, resurser som kan
användas för att öka trafikutbudet och utveckla nya tjänster i kollektivtrafiken vilket i sin tur är en av
förutsättningarna för att öka resandet.5 Hur denna effektiviseringspotential räknades fram eller hur
den skulle förverkligas beskrevs dock inte av arbetsgruppen.
Vid analyser och beskrivningar av potentialen för olika åtgärder måste man skilja mellan teoretisk
och praktiska potential, där den teoretiska potentialen är högre än den praktiska. Skälet är att det
finns en rad faktorer som begränsar möjligheterna att uppnå den teoretiska potentialen, som
tidshorisont, politiska förutsättningar, företagskultur osv. Detta kan illustreras med figuren på nästa
sida:
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Figur 2 Teoretisk och praktisk potential

Den effektiviseringspotential som Partnersamverkan menade fanns år 2009 ska sannolikt tolkas som
en teoretisk potential.

2.3.

Kollektivtrafikens kostnader

2.3.1.

Kollektivtrafikens kostnadsutveckling

Kollektivtrafikens kostnader stiger. Från år 2007 har kostnaderna för den lokala och regionala
kollektivtrafiken ökat från 28,4 miljarder kr till 45,6 miljarder kr år 2016. Även kostnaderna för
färdtjänst har stigit. Under samma period har kostnaderna för färdtjänst ökat från 2,9 miljarder kr till
nästan 4,0 miljarder kr.

Kollektivtrafikens kostnader per år, miljoner kr
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Figur 3 Kollektivtrafikens kostnader per år, miljoner kr
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2.3.2.

Orsaker till kollektivtrafikens kostnadsutveckling

De senaste årens kostnadsökningar beror enligt SKL:s analys till tre fjärdedelar på mer kollektivtrafik
och fler avgångar, framförallt ökat utbud av tågtrafik, samt ökade löne-, bränsle- och
fordonskostnader.6
Det är ett problem att kollektivtrafikens kostnader stiger snabbt, men det behövs ett bredare
perspektiv än att bara titta på kostnaderna. Det ökade utbudet och de stigande fordonskostnaderna
har samtidigt ökat nyttan för resenärerna, den samhällsekonomiska nyttan och att kollektivtrafiken i
högre grad än tidigare bidrar till uppfyllandet av de transportpolitiska och klimatpolitiska målen.
Det ökade utbudet av kollektivtrafik ökar nyttan för resenärerna genom bl.a. kortare väntetider och
kortare restid, vilket i sin tur ökar kollektivtrafikresandet. När kollektivtrafikandelen stiger ökar den
samhällsekonomiska nyttan genom bl.a. bättre tillgänglighet, lägre utsläpp, högre trafiksäkerhet osv.
Ökat utbud av tågtrafik får samma effekter som ökat utbud av kollektivtrafik generellt, men i ännu
högre grad eftersom tågtrafik har lägre externa effekter än busstrafik och genom att tågtrafiken är
snabbare och vidgar arbetsmarknadsregionerna mer än busstrafik. Att vidga
arbetsmarknadsregionerna har också varit trafikhuvudmännens, och senare de regionala
kollektivtrafikmyndigheternas, syfte med att bygga ut de regionala tågsystemen.7
Sedan trafikhuvudmännen tog över ansvaret för länsbanorna 1990 har resandet med den regionala
tågtrafiken, som framförallt består av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas tågtrafik, ökat med
över 200 procent, medan fjärrtrafiken bara har ökat med 34 procent. Tåget har blivit en avgörande
faktor för att skapa större arbetsmarknadsregioner.8 Eller som SKL beskriver utvecklingen:
”Tågtrafik är förhållandevis dyr per utbudskilometer men extremt viktig för att öka
hushållens tillgänglighet till olika arbetsplatser liksom företagens tillgänglighet till
arbetskraft. Växande pendlingsavstånd – dvs. regionförstoring – är och har varit helt
avgörande för den ekonomiska tillväxten under senare decennier.”9
En annan aspekt är att det ökade antalet avgångar med snabbare tåg och högre komfort, har gjort
det mer prisvärt att resa med tåg och att resenärerna får mer för biljettpriserna jämfört med år
1990.10
Fordonskostnaderna har bl.a. stigit snabbt eftersom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställer
allt högre krav på bussmotorer med låga utsläpp och på användning av icke-fossila bränslen. Andelen
bussar som drivs med förnybara drivmedel har ökat från 30 till 76,7 procent mellan 2011 och 2016.11
Detta minskar utsläppen av bl.a. växthusgaser och ökar den samhällsekonomiska nyttan. Dessutom
ökar kostnaderna när fordonen anpassas till personer med funktionsnedsättningar. Mellan 2011 och
2015 ökade andelen tillgänglighetsanpassade bussar från 40 till 78 procent och
tillgänglighetsanpassade tåg från 80 till 96 procent.12 Detta är kvalitetsökningar som ökar nyttan för
resenärer med funktionsnedsättningar och för resenärer som reser med barnvagn eller tungt bagage.
Tillgänglighetsanpassningen kan dessutom sänka kommunernas kostnader för färdtjänst. Andelen
färdtjänstresenärer som reser med den linjelagda kollektivtrafiken har ökat från 18,7 procent år 2010
till 27 procent år 2016.13
Kostnadsökningen beror de även på ökad trängsel i trafiken med allt högre lönekostnader per körd
kilometer som följd, omförhandlingar i samband med stora strukturella förändringar inom befintliga
12

avtal inför trängselskattens införande i Göteborg 2013, nya typer av avtal, införande av
kvalitetsincitament, ökade banavgifter samt i enstaka fall på ekonomiska konsekvenser av uppsagda
trafikavtal.14
Det finns dessutom ett grundläggande förhållande som driver upp kollektivtrafikens kostnader.
Busstrafiken har en hög andel personalkostnader (se Figur 4 nedan). Ett generellt problem för
verksamheter med hög andel personalkostnader är att kostnaderna i dessa verksamheter ökar
snabbare än konsumentprisindex.15
SKL har dragit slutsatsen att kollektivtrafikens kostnadsutveckling bidrar till de transportpolitiska
målen:
”För att öka tillgängligheten för företag och hushåll är det svårt att undgå att
kostnaderna ökar. Detsamma gäller om man vill uppnå högt ställda krav i fråga om miljöoch tillgänglighetsanpassning beträffande fordonen. Mot den bakgrunden kan
utredningen inte dra någon annan slutsats än att kostnadsökningen under senare år i
hög grad överensstämmer med de transportpolitiska målen.” 16

2.3.3.

Kollektivtrafikens kostnadskomponenter

Förståelsen för den regionala kollektivtrafikens kostnader kan ökas genom en beskrivning av
kollektivtrafikens olika kostnadsposter. Enligt studier från WSP17 (stadsbusstrafik) och SKL18 består
busstrafikens kostnader till 50-55 procent av lönekostnader, 15-20 procent av drivmedelskostnader,
10-20 procent av fordonskostnader och 15 procent övriga kostnader.
Pendeltågstrafiken i Stockholms estimerade kostnader består till 32 procent av fordonskostnader, 20
procent av kostnader för förare och ombordpersonal, 20 procent av kostnader för stationer och
depåer, 15 procent av övriga kostnader 8 procent kostnader för banavgifter och 5 procent av
kostnader för drivström.19 Se vidare Figur 4 Sammanställning över buss- och pendeltågtrafikens olika
kostnader nedan.
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Figur 4 Sammanställning över buss- och pendeltågtrafikens olika kostnader
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3. Åtgärder för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för
pengarna
3.1.

Utjämning av kollektivtrafikresandet mellan hög- och lågtrafik

Det finns i dag en mycket stor variation i kollektivtrafikresande mellan olika tider på dygnet. Detta
leder till ökade kostnader för kollektivtrafiken eftersom fordonens och fordonsflottans storlek
dimensioneras utifrån när efterfrågan på kollektivtrafik är som störst. Dessutom försvåras
personalplaneringen, vilket trafikföretagen löser genom ett stort antal delade tjänster. För
resenärerna medför den ojämna efterfrågan trängsel i rusningstrafik.
I grova drag används, enligt Kol-Trast, en sjättedel av driftsresurserna för kollektivtrafiken i en stad
för det extra utbud som behövs för att tillgodose efterfrågan i högtrafik. I figuren nedan finns en
schematisk bild över hur driftskostnaderna varierar över dygnet och veckan samt hur mycket av
utbudet och driftsresurserna som används för att tillgodose det extra utbud som behövs i högtrafik
och hur mycket som används för att skapa ett basutbud och god tillgänglighet i en stad. Omkring två
tredjedelar av driftsresurserna används för att ge invånarna ett grundläggande kollektivtrafikutbud i
en stad utan väsentliga trafikstockningar eller förseningar. En tredjedel används för att skapa det
utökade utbud som behövs för att ge alla bostäder och arbetsplatser i staden en rimlig tillgänglighet
till kollektivtrafiken.20

Figur 5 Driftskostnadernas variation över dygn och vecka för kollektivtrafiken i Oslo

21

Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet mellan hög- och lågtrafik kan såväl investeringskostnader
som driftskostnaderna sänkas genom att färre fordon behöver köpas in och de fordon som köps in
kan användas mer effektivt under dygnet. Kanske går det även att minska storleken på fordonen.
Dessutom kan kapaciteten i vissa fall ökas eftersom det i dag finns brist på kapacitet för regional- och
pendeltåg på en del bansträckor.
Det finns två sätt att jämna ut efterfrågan under dygnet, dels genom att differentiera biljettpriserna
mellan hög- och lågtrafik och dels genom att senarelägga eller sprida ut skol-, förskole- och
arbetsdagens början under längre tid på morgonen.
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Flera rapporter drar slutsatsen att en utjämning av reseefterfrågan mellan hög- och lågtrafik har
potential att sänka kostnaderna och får andra positiva effekter, men att det behövs ytterligare
forskning.22

3.1.1.

Tidsdifferentierade biljettpriser

Tidsdifferentiering kan göras genom att höja priset i högtrafik, sänka det i lågtrafik eller att både höja
priset i högtrafik och sänka det i lågtrafik. Det är även möjligt att differentiera biljettpriset genom att
införa rabatter för vissa resenärsgrupper, t.ex. för resenärer som inte behöver pendla till arbete eller
utbildning.
Svensk Kollektivtrafiks enkätundersökning visar att 24 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har differentierat biljettpriserna för att jämna ut resandet genom att sänka priset i
lågtrafik och 33 procent har infört rabatter för vissa grupper i lågtrafik. Däremot har ingen RKM höjt
priset i högtrafik. Något som är vanligt i den helt kommersiella tåg- och flygtrafiken.
Det finns en rad internationella exempel på tidsdifferentierade biljettpriser. I Melbourne Australien
fick tågpendlare åka gratis om de avslutade resan före 07.00, något som minskade belastningen
under rusning med mellan 1,2 och 1,5 procent.23 Tidsdifferentierade priser har även införts i
Nederländerna där det är 40 procent rabatt på resor utanför rusningstrafik. Införandet av rabatten
hade stor effekt på resebeteendet, särskilt bland äldre. Även London och Köpenhamn har infört
tidsdifferentierade biljettpriser för att sprida ut trafiken under dygnet. I London är resor med
tunnelbanan dyrare under högtrafiken och billigare efter kl. 09.30. I Köpenhamn har man infört en
rabatt på 20 procent på resekort utanför högtrafiken.24
En studie av konsekvenserna i Trondheim, som höjde biljettpriserna i rusningstrafik med 23 procent
och sänkte dem i lågtrafik med 7,7 procent, visar att det är möjligt att öka både intäkter och antalet
resor med tidsdifferentierade biljettpriser. Intäkterna ökade med mellan 2,5 och 9,5 miljoner norska
kronor och resorna blev 3 procent fler.25
Urbanet pekar efter teoretiska beräkningar på övergripande nivå av effekterna av tidsdifferentierade
biljettpriser i Bergen, Oslo, Göteborg och Uppsala på att effekterna på kostnader och intäkter verkar
skilja sig åt i de olika städerna. I Göteborg kommer underskottet att öka om man bara sänker
biljettpriset under lågtrafik. För att minska underskottet behövs det även en höjning av priset i
högtrafik. I Uppsala visade beräkningarna att det räckte att sänka priset i lågtrafik för att minska
underskottet. För att göra mer detaljerade analyser av effekterna av tidsdifferentiering i svenska
städer bör lokala marknadsundersökningar göras för att få mer exakta data.26
En anledning till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte vill höja biljettpriset under högtrafik
kan vara att de vill förbättra framkomligheten på vägar och gator. Om de höjer priserna kan
konsekvensen bli att fler väljer bilen, med ökad trängsel som följd. En annan orsak kan vara att de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna vill ha ett enkelt biljettprissystem. K2 pekar på att det enligt
en del forskare kan vara rimligt att överväga lägre pris under lågtrafik eftersom det i många fall inte
kräver extra resurser och att det till och med kan vara företagsekonomiskt lönsamt. En prishöjning i
högtrafik och prissänkning i lågtrafik kan vara samhällsekonomiskt motiverad, men det behövs
ytterligare studier hur detta skulle slå företagsekonomiskt och hur det skulle påverka målet om en
enkel och begriplig prissättning27.
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I en annan rapport från K2 framhålls att en målkonflikt kan uppstå mellan ambitionen att göra
kollektivtrafiken mer tillgänglig för låginkomsttagare, genom en önskan om att hålla nere priserna,
och ambitionen att minska trängseln i högtrafik genom att höja priserna i högtrafik.28 Holmberg
pekar på att det finns ytterligare en målkonflikt med tidsdifferentierade biljettpriser. Både prisnivån
och biljettprissystemet påverkar resandet och upplevelsen av resan. Resenärerna uppskattar ett
enkelt biljettprissystem som är stabilt och förutsägbart. Om man däremot vill optimera intäkterna
och jämna ut efterfrågan över dagen, bör man differentiera biljettsystemet utifrån både tid och längd
på resan. Problem med förståelse från resenärerna har enligt Holmberg hindrat införande av
tidsdifferentierade taxor.29

3.1.2.

Senareläggning av starttiden för förskola samt grund- och
gymnasieskola

Efterfrågan på kollektivtrafik kan även jämnas ut genom att senarelägga eller sprida ut skol-,
förskole- och gymnasieskolans början på morgonen. Enligt beräkningar av effekterna att sprida ut
skolstarten för gymnasieelever i Linköping en timme skulle efterfrågan på de mest belastade
avgångarna minska kraftigt på ett flertal linjer. I stort sett hela besparingen för busstrafiken skulle
uppnås om skolstarten för gymnasieleverna spreds ut under en halvtimme.30
Utspridning och senareläggning av skol- och förskoledagens start kräver diskussion med berörda
kommuner och skolor. Hittills har sådana diskussioner i allmänhet inte varit så framgångsrika.31 En
intervjuundersökning bland rektorer i Linköping visade att samtliga tillfrågade var negativa till att
sprida ut skolstarterna eftersom det skulle leda till problem med schemaläggning, lokaler och lärares
arbetstider.32
Däremot visar en lång rad undersökningar att en senareläggning av skolans starttider har gynnsamma
effekter på hälsan, välbefinnandet och skolprestationerna för elever i de övre tonåren. Ett exempel
är ett treårigt projekt, där 9 000 gymnasieelever deltog, som genomförts vid University of Minnesota.
En slutats från projektet var att när man flyttade fram gymnasieskolas starttid från kl. 7.50 till 8.40
ökade elevernas närvaro, de fick högre poäng på standardiserade test och deras betyg förbättrades.
Samtidigt minskade deras trötthet, depressionssymtom och konsumtion av koffeindrycker. Ett stort
antal skolor i USA har därefter, i enlighet med detta, flyttat fram sina starttider.33
De positiva effekterna beror på att vi människor i hjärnan har något som ibland kallas för
”dygnsrytmcentrum”. Detta fungerar som en biologisk klocka som reglerar vilka tider på dygnet som
det är naturligt att vara vaken respektive sova. När det gäller den biologiska klockans förinställningar
är åldern en tungt vägande faktor. För t.ex. tioåringar är det inte särskilt svårt att gå upp vid 6.30
eller 7. Men i och med puberteten ökar sömnbehovet till nio timmar per natt, samtidigt som den
biologiska insomningstiden förskjuts två till tre timmar, så att det blir nästan omöjligt att lägga sig så
tidigt som skolans starttider kräver. Detta gör att många elever drabbas av kronisk sömnbrist. Särskilt
gäller detta elever i de övre tonåren, som i allmänhet är kvällsmänniskor och behöver sova till nio på
morgonen för att fungera optimalt.34
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3.1.3.

Enkätundersökning: Utjämning av kollektivtrafikresandet mellan
hög- och lågtrafik

Svensk Kollektivtrafiks enkätundersökning visar att samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter35
arbetar för att jämna ut kollektivtrafikresandet mellan hög- och lågtrafik. Som framgår av Figur 6 är
den vanligaste åtgärden, som 90 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vidtagit, att
försöka påverka kommuner att anpassa start- och eller sluttider i förskoleklass, grund- och
gymnasieskola för mer kostnadseffektiva trafiklösningar. En fjärdedel har tidsdifferentierat
biljettpriset genom att sänka det i lågtrafik och en tredjedel har infört rabatt för vissa grupper av
resenärer, t.ex. särskild pensionärsrabatt, under lågtrafik. Ingen regional kollektivtrafikmyndighet har
höjt priset i högtrafik.
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Figur 6 Andel RKM som genomfört åtgärder för att jämna ut resandet mellan hög- och lågtrafik

3.2.

Samordning och tillgänglighetsanpassning

Flera rapporter framhåller att det går att sänka kollektivtrafikens kostnader genom att samordna den
linjelagda kollektivtrafiken med skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor.
Ökad samordning leder inte bara till mer kollektivtrafik för pengarna, utan även till att det kan skapas
fler resmöjligheter i glesbygdsområden. När skolskjutstrafik öppnas för allmänheten skapas det
möjligheter för fler turer och bättre yttäckning. När kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassas kan
färdtjänstdebuten flyttas högre upp i åldrarna. För samhället ger detta ekonomiska vinster och för
boende i glesbygd ökar standaren på kollektivtrafiken.36
SKL har pekat på att det i den allmänna kollektivtrafiken görs ca 1 383 miljoner resor 2012 till en
kostnad på totalt ca 36,5 miljarder kronor, dvs. 26 kronor per resa i genomsnitt. I den särskilda
kollektivtrafiken görs ca 176 miljoner resor till en kostnad på ca 7,5 miljarder kronor, dvs. 185 kronor
per resa i snitt. Om samtliga resor som i görs i den särskilda kollektivtrafiken istället skulle
genomföras i den linjelagda kollektivtrafik skulle kostnaderna sjunka med 38 procent enligt SKL.
Detta är den maximala teoretiska besparingspotentialen. Denna potential är omöjlig att uppnå, inte
ens med en ny lagstiftning eftersom det alltid kommer finnas resenärer som inte kommer att kunna
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resa med den allmänna kollektivtrafiken p.g.a. grava funktionsnedsättningar och att färdtjänstlagen
inte enbart täcker upp för resor som inte kan genomföras i kollektivtrafiken.
Intervjuer med företrädare för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som gjordes inom ramen
för SKL:s studie pekar på att den praktiska besparingspotentialen ligger på 25-30 procent av de totala
kostnaderna, vilket skulle innebära en besparing på ca 2 miljarder kr per år för hela Sverige. Bara en
samordning av beställningsfunktioner för länsomfattande sjukresor och färdtjänst beräknades till 20
procent av de totala kostnaderna. Enligt en tidigare bedömning av SKL kan det finnas en
besparingspotential på cirka 35 procent genom att samordna den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken. 37

3.2.1.

Samordning av linjelagda och särskild kollektivtrafik

Samordning mellan olika former av kollektivtrafik är inget nytt. Sedan många år arbetar man på
många platser i landet med att öka samordningen mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
och även mellan de olika formerna av särskild kollektivtrafik för att minska kostnaderna, öka
kostnadseffektiviteten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.
Skolskjutsar samordnas ofta med den allmänna kollektivtrafiken genom att upphandlade skolskjutsar
har linjelagts och därmed utgör en del av den allmänna kollektivtrafiken. De regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar då för planering och genomförande och skolorna köper
skolkort för elevernas resor. I glest befolkade områden bygger linjetrafiken ofta på resor till och från
skola och elever utgör den helt dominerande resenärsgruppen. Denna typ av linjetrafik har ofta
skapats utifrån skolskjutsbehoven. Sedan ett antal år pågår det enligt SKL arbete med att samordna
skolornas tider med den allmänna linjelagda kollektivtrafikens tidtabeller. Ytterligare en variant är
kollektivtrafik med personbilar kör närtrafik som samplaneras med färdtjänst och sjukresor, vilket
kan ersätta lågtrafikerade linjelagda turer.
Enligt SKL:s rapport är det mycket vanligt att färdtjänstresor samordnas med sjukresor och annan
anropsstyrd trafik på regional nivå, både när det gäller upphandling, planering och fördelning av
köruppdrag i en gemensam beställningscentral. Samordningen brukar också omfatta upphandling av
köruppdragen. Sammantaget innebär detta ett effektivare fordonsutnyttjande med positiva effekter
på de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för trafiken.
I flera län finns även en långtgående organisatorisk samordning. I Stockholm, Kalmar, Jönköping,
Örebro, Halland och Dalarna är alla färdtjänstresor och sjukresor organisatoriskt samordnade i en
gemensam beställningscentral under respektive regional kollektivtrafikmyndighet. I dessa län har
RKM även tagit över det formella ansvaret för kommunernas färdtjänst. Organisatorisk samordning
sker också i övriga län, men samordningen är inte fullständig eftersom kommunerna i olika
utsträckning valt att behålla det formella och praktiska ansvaret för färdtjänsten. 38
Som redan framgått finns det redan i dag ganska stora möjligheter att samordna de olika typerna av
kollektivtrafik, men det är inte okomplicerat eftersom ansvaret för de olika transportformerna är
fördelat på olika huvudmän och de olika transportformerna regleras i flera olika lagstiftningar med
olika avgränsningar av skyldigheter och rättigheter. Dagens system med ett splittrat regelverk och
diversifierat huvudmannaskap skapar dessutom administrativa kostnader och försvårar för resenärer,
som under en och samma resa kan vara täckta av flera ersättningssystem och regelverk.39
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För att helt samordna de olika typerna av kollektivtrafik enligt nuvarande lagstiftning krävs det i
korthet dels att den regionala kollektivtrafikmyndigheten är organiserat som ett kommunalförbund
där även landstinget är medlem, och dels att uppgifterna som respektive myndighet ansvarar för
lämnas över till kommunalförbundet och skrivs in i förbundsordningen. Detta gäller generellt för alla
kommunala uppgifter, oavsett vad som står om överlåtelse av uppgifter i till exempel lagen om
färdtjänst. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten är organiserat som ett landsting kan inte
ansvaret för skolskjuts överlåtas dit, och om landstinget inte skulle vara medlem i
kommunalförbundet kan inte ansvaret för resekostnadsersättningen för sjukresor överlåtas dit. Det
går inte heller att utan upphandling överlåta uppgifter om den regionala kollektivtrafikmyndigheten
är en gemensam nämnd, eftersom den i så fall är inrymd i en värdmyndighet och inte har något eget
organisationsnummer.40
För att motverka dels en framtida försämring av kvaliteten för resenärerna i den särskilda
kollektivtrafiken och, dels en ohållbar kostnadsökning på grund av en åldrande befolkning och stora
regionala skillnader har regeringen tillsatt en utredning som syftar till att öka samordningen mellan
de olika typerna av särskild kollektivtrafik.41
En metod att minska kostnaderna är att samordna de bokade transporterna med färdtjänst
(färdtjänst och riksfärdtjänst) och sjukresor. Enligt Värmlandstrafiken beräkningar gav samordningen
en besparing på över 17,5 miljoner kronor åt samhället år 2015.
Färdtjänst
(Färdtjänst och
riksfärdtjänst)

Utfall

Antalbokningar

Antal
utförda

Avtalsbelopp

2015

82 263

64 478

23 292

20 719

2 573

252

21,6%

2014

86 026

68 361

23 292

22 034

1 258

256

20,5%

Antal
bokningar

Antal
utförda

Sjukresor

Avtalsbelopp

Utfall

Samordningsvinst

Samordningsvinst

Kostnad/
bokning

Kostnad/
bokning

Samordningseffekt%

Samordning
%

2015

110 990

76 357

66 867

51 918

14 950

468

31,2%

2014

106 640

73 894

64 112

49 450

14 662

464

30,7%

Tabell 1 Värmlandstrafikens besparingar genom samordning av transporter

Med bokade transporter avser Värmlandstrafiken i tabellen alla som ringer och bokar färdtjänst eller
sjukresa. Utförda transporter är faktiskt utförda transporter efter samordning. Samordningsvinsten
är enligt Värmlandstrafiken kostnadsskillnaden mellan osamordnade (när personen reser ensam i
fordonet) och samordnade transporter. Samordningseffekt är skillnaden mellan bokade och utförda
transporter.42

3.2.2.

Tillgänglighetsanpassning av den linjelagda kollektivtrafiken

I litteraturen framhålls ökad tillgänglighetsanpassning av den linjelagda kollektivtrafiken både som
kostnadsdrivande faktor43 och en åtgärd med stor potential att minska kollektivtrafikens kostnader.44
Tillgänglighetsanpassningen av den linjelagda kollektivtrafikens fordon och hållplatser har pågått
under lång tid. Som redan nämnts har andelen tillgänglighetsanpassade bussar ökat från 40 till 78
procent mellan 2011 och 2015 och andelen tillgänglighetsanpassade tåg från 80 till 96 procent.
Tillgänglighetsanpassningen har ökat kollektivtrafikens kostnader.45 Samtidigt har anpassningen ökat
kvaliteten och nyttan för resenärer med funktionsnedsättningar och för resenärer som reser med
barnvagn och tungt bagage.
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I dag erbjuds i många fall möjligheter för personer med färdtjänsttillstånd att använda den allmänna
kollektivtrafiken utan extra kostnad.46 Andelen färdtjänstresenärer som reser med kollektivtrafiken
har t.ex. ökat från 18,7 % år 2010 till 27 % år 2016.47
Även om kostnaderna i många fall ökar när den linjelagda kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassas så
finns det en mycket stor besparingspotential. Som framgår av tabellen nedan är kostnaden för resor
med kollektivtrafik med specialfordon och färdtjänst med bil mycket högre än resor med linjelagd
kollektivtrafik:
Reskostnader

Faktor

Allmän linjelagd kollektivtrafik

1

Flexlinje

7

Färdtjänst med personbil

14

Specialfordon

21

Tabell 2 Kostnadsrelation mellan olika trafikformer

48

Detta leder i sin tur till att kostnaden är betydligt högre för en resa med färdtjänst än för en resa med
den allmänna kollektivtrafiken. Den genomsnittliga kostnaden för färdtjänst är 363 kr per resa,
jämfört med 29,80 kr per resa i den linjelagda kollektivtrafiken (år 2016). SKL konstaterar därför i en
rapport att ”Den samordning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken som just nu sker runt
om i landet har främst sin grund i förväntningar på minskade trafikkostnader och ökad
kostnadseffektivitet.”49
Som redan nämnts finns det en praktisk potential att minska kostnaderna med 25-30 procent genom
en överflyttning av resor från den särskilda kollektivtrafiken (inkl. skolskjuts och sjukresor) till den
allmänna kollektivtrafiken. Denna besparingspotential kan till viss del uppnås genom åtgärder för att
tillgänglighetsanpassa den linjelagda kollektivtrafiken.
Det är dock svårt att bedöma potentialen för överflyttning till den linjelagda kollektivtrafiken
eftersom personer med färdtjänsttillstånd har mycket olika förutsättningar för att ibland kunna resa i
den allmänna kollektivtrafiken. Vissa kan resa i den allmänna kollektivtrafiken under vissa
förutsättningar, t.ex. trafiksystemets utformning, resans syfte och hälsotillstånd den aktuella dagen.
Andra kan klara delar av en kombinerad resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ytterligare andra
kan av medicinska skäl inte resa alls i den allmänna kollektivtrafiken. Detta innebär att den praktiska
besparingspotentialen genom överflyttning av resor mellan särskild och allmän kollektivtrafik bara
kan bedömas med kunskap om antalet resor som färdtjänstresenärer utifrån medicinska
förutsättningar kan göra i den allmänna kollektivtrafiken.50
Holmberg pekar på att det kan finnas en målkonflikt mellan å ena sidan rörelsehindrade resenärers
behov av korta gångavstånd, som leder till fler eller krokiga linjer och därmed lägre turtäthet
och/eller längre restider givet en viss resursram, och å andra sidan flertalet resenärers prioritering av
hög turtäthet och kort restid. Målkonflikten kan lösas med kompletterande trafik som servicelinjer
för personer med funktionsnedsättningar.51
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3.2.3.

Enkätundersökning: Samordning av linjelagd och särskild
kollektivtrafik

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter utom en har vidtagit åtgärder i syfte att samordning av
linjelagd och särskild kollektivtrafik. Den vanligaste åtgärden, som 90 procent av
kollektivtrafikmyndigheterna genomfört, är att integrera en del av skolskjutstrafiken med den
linjelagda kollektivtrafiken. Nästan lika vanligt, 86 procent, är att myndigheterna har
tillgänglighetsanpassat den linjelagda kollektivtrafiken. Två åtgärder har genomförts av lika stor
andel, 57 procent, av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna: Öppnat skolskjutstrafiken för
resenärer som reser med linjetrafiken samt samordning av färdtjänst, sjukresor och öppen
anropsstyrd allmän kollektivtrafik.
Två kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit andra åtgärder på området. En samordnar genom
bokning av resenärer i särskild kollektivtrafik på linjelagd kollektivtrafik och den andra skriver att de
erbjuder fria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna kollektivtrafiken, vilket har inneburit att
46 procent av färdtjänstresorna hittills i år har skett i den allmänna trafiken.
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Figur 7 Andel RKM som genomfört åtgärder för att samordna linjelagd och särskild kollektivtrafik
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3.3.
3.3.1.

Val av kollektivtrafiksystem
Jämförelser mellan olika kollektivtrafiksystem

Flera rapporter har pekat på att de olika färdmedlen inom kollektivtrafiken för med sig olika
kostnader och att det går att spara pengar genom att välja ett visst färdmedel eller
kollektivtrafiksystem framför ett annat.
Holmberg har t.ex. påpekat att nackdelen med spårvagn är de höga kostnaderna för infrastruktur och
fordonen jämfört med buss. En annan nackdel är låg flexibilitet, men det kan också vara en fördel.
Det har visat sig att en spårvagnslinje är mer attraktiv för verksamheter att lokalisera sig intill. När
det gäller miljöeffekter var spårvagn tidigare överlägsen buss och Bus Rapid Transit (BRT) genom
eldriften.52
Ett annat exempel är Urbanet som har framhållit att tågtrafikens kostnader generellt är 2-3 gånger
högre än busstrafikens. Samtidigt är tågets kapacitet högre än bussens. Jämförs kostnaden per
sittplats är bussens kostnad dubbelt så hög. Tågets styrka ligger enligt Urbanet därför i tätbefolkade
områden med möjlighet till en hög beläggning. Marknadsunderlaget styrs enligt Urbanet i första
hand av antalet invånare längs sträckningen. Andra faktorer är naturligtvis invånarnas
pendlingsbehov och i slutänden är det viktigt att veta och förstå vilka faktorer som är viktigast för
den aktuella marknaden.53
När man jämför olika fordon och kollektivtrafiksystem räcker det inte med att bara jämföra
kostnaderna. Man måste även jämföra färdmedlens och kollektivtrafiksystemens miljövärden,
kapacitet, hastighet, påverkan på stadsmiljön, flexibilitet, resenärkomfort och sätta detta i relation
till resandeunderlag och de mål som den regionala kollektivtrafikmyndigheten har för trafiken.
När det gäller de regionala kollektivtrafikmyndigheternas mål med kollektivtrafiken så har
Transportstyrelsen och KTH framhållit att trafikhuvudmännens, och senare de regionala
kollektivtrafikmyndigheternas, syfte med att bygga ut de regionala tågsystemen har varit att vidga
arbetsmarknadsregionerna.54 Även SKL har tagit upp detta mål. De har pekat på att tågtrafik är
förhållandevis dyr per utbudskilometer, men extremt viktig för att öka hushållens tillgänglighet till
olika arbetsplatser liksom företagens tillgänglighet till arbetskraft. Växande pendlingsavstånd, dvs.
regionförstoring, är och har varit helt avgörande för den ekonomiska tillväxten under senare
decennier. För att öka tillgängligheten för hushåll och företag är det svårt att undgå att kostnaderna
ökar. Mot den bakgrunden drog SKL slutsatsen att kostnadsökningen under senare år i hög grad
överensstämmer med de transportpolitiska målen. 55
Vid kostnadsjämförelser ska man även vara medveten om att ansvaret för investeringar i den
infrastruktur som kollektivtrafiken behöver är fördelat på olika aktörer. För tunnelbana och spårväg
är den regionala kollektivtrafikmyndigheten ansvarig för infrastrukturinvesteringarna, även om det
förekommer att staten anslår medel. För vägar till busstrafik, skolskjuts, sjukresor och färdtjänst är
kommuner och staten, genom Trafikverket, ansvarig och för järnvägen är Trafikverket ansvarig. För
att få använda järnvägen tar Trafikverket ut banavgifter, medan vägtrafiken betalar drivmedelsskatt
samt trängselskatt i Stockholm och Göteborg.
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Kostnader
Kostnaderna kan jämföras på en mängd olika sätt.56 Jämför man, som i tabellen nedan,
investeringskostnader för fordon har en dieseldriven buss lägst investeringskostnad per fordon och
pendel- och regionaltåg högst.
Fordonstyp
Normalbuss (dieseldriven)
12 meter
Boggiebuss 15 meter
Ledbuss 18 meter
Dubbelledbuss 24 meter
Etanolbuss
Gasbussar
Hybridbuss
Spårvagn 30 meter
Spårvagn 40 meter
Tvärbanevagn, SL
Tunnelbanevagn
Pågatåg X61
Pendeltåg, SL
Öresundståg

Investeringskostnad
2,1 Mkr
2,5 Mkr
57
3,5 Mkr
4,7 Mkr (500 000 Euro)
Plus 150 000 kr/fordon
58
Plus 200-400 000 kr/fordon
59
4,5 Mkr
20-25 Mkr
28-32 Mkr
60
30 Mkr
61
40 Mkr
50 Mkr
62
80 Mkr
75-80 Mkr

Tabell 3 Investeringskostnad för olika fordon, per buss/vagn
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Tabellen nedan visar att vid en jämförelse av investeringskostnader för olika
infrastrukturkomponenter är en enkel bussgata billigast och tunnelbana dyrast.
Trafikslag

Investeringskostnad

Bussgata, enkel

8 - 12 000 kr/m

Bussväg, typ Lundalänken

46 000 kr/m

Bussbana, BusWay Nantes

71 000 kr/m

Spårväg, total anläggning

110 – 210 000 kr/m

Tunnelbana

1000 – 1400 000 kr/m

Järnväg, elektrisk, ytläge landsbygd

40-60 000 kr/m

Tabell 4 Investeringskostnader för olika infrastrukturkomponenter
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Om man, som i tabellen nedan, jämför investeringskostnader för infrastruktur och fordon är buss på
befintlig gata och inkl. gatukostnad billigare än BRT och spårväg.
Trafikslag
Buss, gratis gata
Buss, inkl. gatukostnad
BRT
Spårväg

Investeringskostnad,
infrastruktur och fordon
2 000 kr/linjemeter
22 000 kr/linjemeter
61 000 kr/linjemeter
101 – 483 000 kr/banmeter

Figur 8 Investeringskostnader, inkl. infrastruktur och fordon

65
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Som framgår av tabellen nedan ligger driftskostnaderna för buss och spårväg på ungefär samma nivå,
medan kostnaderna för tunnelbana är högst.
Trafikslag
Buss, inkl. fordon
Busstrafik, driftkostnad
Bussväg, underhåll
Tunnelbana (Sthlm), exkl. fordon
Spårvagn, inkl. fordon, exkl.
banunderhåll (Norrköping)
Spårvägstrafik, driftkostnad
Banunderhåll spårväg,
(Norrköping/Göteborg), antalet
växlar/bankilometer påverkar stort
Tabell 5 Drift- och underhållskostnader

Pris
25-30 kr/vagnkilometer
66
23,44 kr/utbudskilometer
Betongbana: låg/normal asfaltering: hög
67 kr/vagnkilometer
25-30 kr/vagnkilometer
67

50,13 kr/utbudskilometer
0,5/1,6 Mkr/bankilometer
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Kostnader för drift med olika bränslen i stadsbusstrafik
Även kostnaderna för busstrafik med olika drivmedel skiljer sig åt. Skillnader i investeringskostnad för
bussar som drivs med olika bränslen redovisas ovan. SKL har pekat att fordonskostnaderna har bl.a.
stigit snabbt eftersom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställer allt högre krav på
bussmotorer med låga utsläpp och på användning av icke-fossila bränslen. Andelen bussar som drivs
med förnybara drivmedel har ökat från 30 till 78 procent mellan 2011 och 2016. Samtidigt framhåller
SKL att det är svårt att undgå att kostnaderna ökar när de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vill
uppnå högt ställda krav på miljöanpassning och att kostnadsökningen i hög grad överensstämmer
med de transportpolitiska målen.69
Enligt Trafikanalys är totalkostnaden för drift med biogas i stadsbuss avsevärt högre per kilometer
(3,62 kr/km) för biogas än för diesel. Detta beror både på dyrare fordonskostnad och högre
bränslekostnad för biogas.
Drivmedel

Diesel
Biogas
Biodiesel
RME/FAME
Biodiesel
HVO

Energiförbrukning
(kWh/km)

Utsläpp CO2 (g/km)

Kostnad (kr/km)

4,1
5,6
4,0

Fossilt
kolinnehåll
1062
0
0

Livscykelutsläpp per
komponent
1402
414
560

Fordonskostnad
4,02
4,53
4,02

Bränsleskatt
2,32
0
0,51

Bränslekostnad
exkl. skatt
1,65
7,08
2,66

Totalkostnad
7,99
11,61
7,19

4,0

0

172

4,02

0

3,97

7,99

Tabell 6 Kostnader för drift med olika bränslen i stadsbusstrafik
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Den högre bränslekostnaden beror i sin tur till stor del på högre bränsleförbrukning. Däremot finns
det i princip ingen skillnad i kostnad mellan drift med diesel, RME/FAME och HVO i stadsbusstrafik.
Detta beror på att samma bussar används och att skatten på HVO och RME/FAME är satt så att priset
vid pump ska bli detsamma som för vanlig diesel. Även utslaget på beräknade utsläppsminskningar
uppstår en merkostnad (3,41 kr per kg koldioxid när man räknar med fossilt kolinnehåll) om
stadsbussen drivs med biogas. Trafikanalys pekar på att det även finns andra nyttor än minskade
koldioxidutsläpp som sannolikt motiverar styrmedlet, t.ex. skadliga emissioner.71
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Till detta kommer att satsningar på ett specifikt icke-fossilt bränsle även kan motiveras av mål inom
andra områden inom andra regionala sektorer eller som en lösning på andra samhällsproblem. Ett
syfte med kollektivtrafiklagen var att öka samordning mellan kollektivtrafiken och annan
samhällsplanering, t.ex. regional utveckling, miljöförbättrande åtgärder och
transportinfrastrukturinvesteringar. Inte minst samhällsomställning som krävs för att nå de
klimatpolitiska målen innebär en stor utmaning, enligt propositionen om ny kollektivtrafiklag. Genom
att myndighetsuppgifterna för kollektivtrafik bedrivs i förvaltningsform kan politikerna väga åtgärder
mot varandra i syfte att välja de effektivaste styrmedlen för att uppnå de politiska målen. Dessutom
menade regeringen att det finns möjligheter att få ut mer av satsningar i kollektivtrafik om de görs i
samordning med andra beslut.72
Fordon

Biogas
Biodiesel RME
Biodiesel HVO

Merkostnad/kg
utsläppsminskning
Fossilt
Livscykelkolinnehåll
utsläpp per
komponent
3,41
3,66
-0,75
-0,95
0,00
0,00

Utsläppskillnad jmf fossil
diesel CO2 g/km
Fossilt
Livscykelkolinnehåll
utsläpp per
komponent
1 062
988
1 062
842
1 062
1 230

Tabell 7 Merkostnader för drift med biodrivmedel i stadsbusstrafik

Kostnadsskillnad
jämf med fossil
diesel kr/km

3,62
-0,8
0

73

Koldioxidutsläpp
Trafik med spårvagn, tunnelbana och pendeltåg har inga utsläpp vid drift. Detsamma gäller för den
eldrivna regionaltågstrafiken och busstrafiken. Högst utsläpp har kollektivtrafik med skärgårdsbåt,
därefter kommer busstrafik som drivs med diesel, fordonsgas och etanol. Vartefter andelen eldrivna
bussar ökar sin andel av den kollektiva busstrafiken minskar spårvägstrafiken fördel framför buss och
BRT när det gäller emissioner.
Fordonstyp

CO2-utsläpp kg/personkm

Pendel- och regionaltåg (förnybar el)

0,000002

Buss landsväg (diesel)

0,059

Buss tätort (diesel)

0,064

Buss tätort (etanol)

0,016

Buss tätort (fordonsgas)

0,030

Buss tätort (biogas)

0,000

Buss tätort (biodiesel)

0,000

Tunnelbana, lokaltåg och spårvagnar (förnybar el)

0,000002

Skärgårdsbåt

0,314

Tabell 8 Koldioxidutsläpp per personkilometer
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Kapacitet
Regional- och pendeltågstrafik, följt av tunnelbanetrafik, är de kollektivtrafiksystem som har högst
kapacitet och traditionell busstrafik lägst om man jämför fordonskapaciteten vid olika turtäthet.
Enligt Holmberg har BRT en kapacitet som är helt i nivå med spårvagn men är billigare.75 I praktiken
beror kapaciteten på systemnivå inte bara på fordonens kapacitet utan även på infrastrukturens
kapacitet och den kapacitet och framkomlighet som respektive fordonsslag tilldelas av
infrastrukturhållaren. Enligt WSP har spårvägstrafik traditionellt getts bättre framkomlighet på
25

gatorna än busstrafiken.76Region- och pendeltågstrafikens systemkapacitet beror även på den
kapacitet på spåren som Trafikverket tilldelat den.

Normalbuss 12 m (SL)

Totalt
(stående och
sittplatser i
låggolvsbuss)
70

420

560

840

2 100

Boggibuss 14,5 m (SL)

90

540

720

1 080

2 700

Ledbuss 18,5 m (SL)

115

690

920

1 380

3 450

Spårvagn 30 m (SL)

185

1 110

1 480

2 220

5 550

Göteborgs spårvagn Sirio, 30 m
Norrköpings
spårvagn Flexity
Classic
77
Dubbelledbuss 24 m

179

1 074

1 432

2 148

5 370

179

1 074

1 432

2 148

5 370

165

990

1320

1980

4950

1 200

7 200

9 600

14 400

36 000

1 800

10 800

14 400

21 600

54 000

Fordonstyp

Tunnelbana C20, SL
Pendeltåg X60, SL

79

78

Turtäthet
10 min

Turtäthet
7,5 min

Turtäthet
5 min

Tabell 9 Maximal kapacitet för buss- och spårtrafik per körfält och riktning vid olika turtäthet

Turtäthet
2 min
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Medelhastighet
Region- och pendeltågstrafik, följt av tunnelbana har högst medelhastighet. Hastigheten påverkar
restiden som i sin tur påverkar kollektivtrafikresandet och hur attraktivt kollektivtrafiken är jämfört
med biltrafiken. Enligt WSP ligger medelhastigheten och därmed resenärernas restid, vid samma
förutsättningar, på samma nivå för spårväg, buss och BRT. Avgörande för medelhastigheten och
resenärernas restid är inte fordonsslag utan avståndet mellan hållplatserna, prioritering i
trafiksignaler och om trafiken bedrivs i blandtrafik med annan trafik eller inte osv. Traditionellt har
som sagt spårvägstrafik getts bättre framkomlighet på gatorna än busstrafiken.
Fordon

Typ av trafik

Medelhastighet

Buss

Centrala tätortsdelar

15-20 km/h

Ytterområden, förort

20 km/h

Regional trafik

40-50 km/h

Egen banvall

30-40 km/h

Blandtrafik

15-20 km/h

Spårvagn

Tunnelbana
Tabell 10 Schablonmässiga medelhastigheter

35 km/h
81
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Hastighetens betydelse för konkurrensen mellan tåg, buss och bil vid regionala resor
Hastighetens och därmed restidens betydelse för konkurrensen mellan tåg, buss och bil för regionala
och storregionala resor kan illustreras i figuren nedan. Restiderna är dörr-till-dörr. Figuren visar
konkurrenssituationen för resor på avstånd upp till 30 mil. I utgångsläget har regionaltåget en
genomsnittshastighet på 75 km/h och terminaltiden (tid för att ta sig till och från tåget) är 30 min. Av
figuren framgår att man på 1,5 h restid i utgångsläget hinner ca 8 mil med bil, ca 7 mil med tåg och ca
6 mil med buss. Med tågtrafik med en maxhastighet på 200 km/h och snabba regionaltåg ökar
medelhastigheten för tåget till 120 km/h.
Tåget blir då snabbare än bilen på avstånd över 3 mil och räckvidden på 1,5 h ökar till 13 mil dvs.
nästan fördubblas och på 3h ökar räckvidden till 30 mil. Tåget kan i detta läge inte bara konkurrera
med bilen (och bussen) utan också skapa helt nya resmöjligheter.

Figur 9 Konkurrensytor vid storregionala resor

3.3.2.
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Anropsstyrd trafik med små fordon istället för buss

Enligt Svenska Taxiförbundet finns det en mängd busslinjer på landsbygden som har så få resenärer
att det vore ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att använda anropsstyrd kollektivtrafik med
taxi istället. Även Energimyndigheten har pekat på att alla turer på en linje ofta körs med samma
fordon i dag, vilket betyder att det under lågtrafikperioder används onödigt stora bussar.
Myndigheten anser därför att det behövs mer forskning när det gäller optimering av fordonsstorlek
utifrån passagerarbelastning, energibehov och kostnader.83
Anropsstyrd kollektivtrafik innebär att resenären beställer sin resa via telefon, app eller websida. När
få resenärer vill åka kan mindre fordon, som personbil, användas för turen. Om ingen vill åka så går
inte turen. Det finns olika möjligheter att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta
körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser eller hämta upp resenärer närmare bostaden. Genom
att använda anropsstyrd kollektivtrafik med personbil kan kollektivtrafiken bli mer flexibel och
tillgänglig och nå människor som bor på platser där kollektivtrafiken inte är tillräcklig. Den kan enligt
rapporten från Taxiförbundet även ersätta fasta busslinjer med få resande och samtidigt säkra
tillgången till kollektivtrafiken på landsbygderna till en lägre kostnad.84 Det är dock inte självklart att
det blir billigare att köra trafik med små fordon istället för buss. Kostnaderna ökar om även
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personbilar ska användas om kollektivtrafikmyndigheten redan har kostnader för en buss som kan
användas för den anropsstyrda trafiken.
Fördelarna med anropsstyrd trafik i glesbygd framhålls även i en enkätundersökning bland
länstrafikbolag som gjorts av Gottfridsson. Den anpassade glesbygdstrafikens styrka ligger enligt
undersökningen i att den bara körs när det finns passagerare, ger möjlighet till flexibla
trafiklösningar, är kostnadseffektiv i förhållande till vanlig busslinjetrafik och ger god service
eftersom det går att resa direkt till eller från hemadressen, vilket t.ex. minskar äldres behov av
färdtjänst. 85
I Svenska Taxiförbundets rapport anger tre regionala kollektivtrafikmyndigheter att övergången till
anropsstyrd kollektivtrafik i länet har minskat kostnaderna.
Kalmar länstrafik har haft som strategi att anropsstyrd trafik ska ersätta linjetrafik med få resande.
Detta har lett till att vissa stråk har fått bättre linjetrafik, vilket inte hade gått att genomföra om
linjetrafiken skulle trafikera de glesbefolkade områdena i samma utsträckning som tidigare. Regionen
pekar på att de har sett att det finns stora ekonomiska vinster i att hitta rätt lösning där efterfrågan
är låg.86
Trafikförvaltningen i Stockholm har inte gjort någon utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna
av anropsstyrd kollektivtrafik i länet, men de uppskattar att en överföring av befintlig busstrafik med
få resenärer till anropsstyrd trafik kan medföra en besparing som kan uppgå till över 50 procent.
Värmlandstrafiken har redovisat statistik över besparingar i sina årsredovisningar från 2006 och
framåt. I årsredovisningen för år 2015 skriver Värmlandstrafiken att besparingen 2015 för
anropsstyrd linjetrafik och tätortstrafik var lite under 13 miljoner kronor. Förutom att den
anropsstyrda linjetrafiken sparar stora summor som kan användas till att bygga ut kollektivtrafiken
ytterligare, så medför den också ett välkommet tillskott till framförallt lokala trafikföretag.87
Antal
bokningar

Antal
utförda

Kostnad
anropsstyrd

Kostnad
Besparing**
linje buss*

2015 Tätortstrafik
Linjetrafik
Totalt

4 135
7 665
11 800

3 132
5 026
8 158

1 006
2 949
3 955

5 370
11 536
16 906

4 364
8 587
12 951

2014 Tätortstrafik
Linjetrafik
Totalt

5 568
6 590
12 158

3 423
4 265
7 688

1 115
2 416
3 531

5 300
9 987
15 287

4 185
7 571
11 756

-358

470

424

1 619

1 195

Förändring

* Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd
och körs med bil eller mindre bussfordon.
** Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik.

Figur 10 Värmlandstrafikens besparing med anropsstyrd trafik
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Enkätundersökningen som gjordes av Gottfridsson pekar även på ett antal problem. Ett
grundläggande problem med anpassad glesbygdstrafik är det negativa incitament som ofta är
kopplat till ekonomi och resandeutveckling. Ju mer trafiken efterfrågas, desto dyrare blir den att
bedriva. Blir resandeökningarna riktigt stora finns risk att trafikhuvudmannen inte har råd att ha
trafiken kvar.
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Ett annat problem som finns med glesbygdtrafik är att den inte är tillräckligt väl utbyggd, t.ex. kan
resenärerna sällan arbetspendla med den, och den uppfattas fortfarande som en trafikform främst
för äldre och funktionshindrade. Flera länstrafikbolag anser också att det är ett problem att det
saknas enhetliga regelverk och definitioner för trafiken mellan olika kommuner i landet.
Kravet på förbokning för att resa med anropsstyrd trafik gör trafiken svår att dimensionera och
upphandla eftersom den fluktuerar. Operatörerna tvingas ofta planera och anpassa sin trafik med
kort varsel. Till detta kommer att det i små orter ofta saknas lokala trafikföretag som kan bedriva
anropsstyrd trafik. Istället måste t.ex. en taxi från en större ort användas, vilket medför extra
kostnader.
Förbokningen vid anropsstyrd trafik skapar även problem för resenärerna eftersom det kan
tillkomma fler stopp och resrutter kan förändras efter att en beställning gjorts av en kund.
Konsekvensen blir osäkra avgångs- och ankomsttider samt att restider och reslängd kan variera från
gång till gång för samma tur. Eventuell samordning av anropsstyrd allmän trafik med färdtjänst och
sjukresor gör också att resan inte alltid kan ske då resenären själv vill.
Ytterligare ett problem, som gäller vid samordning av olika trafikformer och kundgrupper i
glesbygdstrafik, är att ha olika resenärsgrupper, som snabba elever och långsamma äldre eller delvis
sjuka tillsammans med och friska, i samma fordon.
Gottfridssons slutsatser är att trafikformen är kostnadseffektiv vid ett litet trafikunderlag eftersom
den bara körs när det finns passagerare. Mest framgångsrik är anropsstyrd trafik som har en given
målpunkt och trafikeras efter en tidtabell. Det finns en stor potential med att kombinera
tidtabellstyrd linjetrafik på ett antal huvudlinjer, med matartrafik med anropsstyrd trafik från olika
perifera områden.
Gottfridson pekar även på ett mer övergripande problem som behöver hanteras när det gäller
anropsstyrd trafik. Det gäller vilket syfte trafiken ska ha. Handlar det om att upprätthålla en minimal
trafiknivå med syftet att erbjuda äldre resor från hemmet till närmaste centralort för att de där ska
kunna utföra ett antal serviceärenden några gånger i veckan, eller en fullvärdig ersättare till allmän
kollektivtrafik som både medger arbetspendling och fritidsresor? 89
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3.3.3.

Enkätundersökning: Val av kollektivtrafiksystem

När det gäller val av kollektivtrafiksystem ställdes bara en fråga i enkäten. Har ni ersatt linjelagd
kollektivtrafik som har få resenärer med anropsstyrd trafik. En stor majoritet, 86 procent, svarade
att ja på frågan och 14 procent nej.
Har inte ersatt
linjelagd
kollektivtrafik som
har får resenärer
med anropsstyrd
trafik ; 14%

Har ersatt linjelagd
kollektivtrafik som
har får resenärer
med anropsstyrd
trafik ; 86%

Figur 11 Andel RKM som ersatt linjelagd kollektivtrafik som har få resenärer med anropsstyrd trafik

3.4.

Marknadsföring

Konsultföretaget Transek har pekat på att marknadsförings- och reklamåtgärder kan vara extremt
kostnadseffektiva, eftersom de är betydligt billigare än exempelvis fysiska åtgärder i linjenäten.
Särskilt direktmarknadsföring framhålls som en kostnadseffektiv åtgärd för att öka
kollektivtrafikresandet.90 Detta stöds av K2 som skriver att ”Direktmarknadsföring kan vara en särskilt
kostnadseffektiv åtgärd, som i Sverige har visat på en överflyttningspotential på ca 10 %.”91
Man bör skilja mellan trafikantinformation och marknadsföring. Syftet med trafikantinformation är
att beskriva kollektivtrafiksystemet och servicen inom kollektivtrafiken för att underlätta
användningen av kollektivtrafiken. Marknadsföring syftar istället till att förändra och påverka
individens beteende.

3.4.1.

Generell marknadsföring och direktbearbetning

Marknadsföring kan genomföras på olika sätt. Ofta brukar man dela upp marknadsföring i dels
generell marknadsföring och dels direktbearbetning. Vid generell marknadsföring försöker man med
olika medel få ut sitt budskap i radio, TV, bio, dagstidningar, tidskrift och andra kanaler med bred
spridning. De medel man kan använda för att få utrymme i dessa kanaler är bl.a. använda
presskonferenser, annonser, publika sponsringsaktiviteter och evenemang, t.ex. internationella
bilfria dagen.
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Vid direktbearbetning arbetar man istället med individuellt utformad information riktad till en viss
grupp. Vid direktbearbetning används t.ex. adresserade utskick, personliga besök hos grupper eller
individer, telefonsamtal samt e-post- och sms-meddelanden. Det kan även handla om att skicka hem
tidtabeller, erbjuda ”prova-på-erbjudanden”, samarbeta med företag och andra arbetsgivare i syfte
att informera och ge speciella erbjudanden till anställda. Flera metoder kan användas parallellt för
att öka effekten. Exempelvis kan utskicken följas upp med telefonsamtal.
Provåkarkort är en vanlig del av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas
direktbearbetningskampanjer. De som erbjuds provåkarkort får genom kortet möjlighet att åka gratis
med kollektivtrafiken under en viss tidsperiod. Syftet är ofta att bilister ska se fördelarna med att åka
kollektivt genom att provåka.92
Ett flertal studier visar att marknadsföring kan ha stor effekt på kollektivtrafikresandet. I en
metastudie av marknadsföringens effekter på kollektivtrafikresandet jämförde Transek tretton
svenska studier från 1970-talet fram till år 2001. Enligt rapporten ökar marknadsföringskampanjer
genom masskommunikation resandet med kollektivtrafik med ca 3-5 procent och
direktbearbetningskampanjer med 11-30 procent. Direktbearbetningskampanjer i den privata
sektorn anses ge ca 3-5 procents effekt.93
Detta får stöd i andra rapporter och i senare studier. Enligt en brittisk rapport som gått igenom en
lång rad informations- och marknadsföringsåtgärder, bedöms information och marknadsföring av
kollektivtrafik kunna medföra ökning av det lokala bussresandet med 5-19,9 procent i städer och 2,29 procent utanför städerna. Erfarenheter visar att omkring 19 procent av dessa resenärer tidigare
reste med bil.94
Flera studier pekar även på att kampanjer med prova-på-kort kan få stor påverkan på resandet med
kollektivtrafik. Ecoplan har studerat tio olika testresenärskampanjer i olika delar av Sverige. Studien
visade att andelen resenärer som hade kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel 4-7 dagar i veckan
efter kampanjernas slut varierade mellan 12–32 %. Andelen som hade kollektivtrafik som
huvudsakligt färdmedel 2-3 dagar i veckan varierade mellan 12 - 21 %. Medelvärdet beräknades till
28 procent för företagskampanjer och 27 procent för kampanjer som var riktade till hushåll.95
En metodstudie av individuell marknadsföring i Stockholm och Skåne visade att
direktbearbetningskampanjer med ”prova-på-kort” ökar kollektivtrafikresandet med mellan 2 och 9
procent efter kampanjen.96 En utvärdering av en testresenärskampanj som Västtrafik genomförde år
2010 visade att 37 procent av de som deltagit i kampanjen reser mer med Västtrafik efter kampanjen
än vad de gjorde tidigare97.
Att direktmarknadsföring med erbjudande om gratiskort på kollektivtrafiken kan vara effektivt för att
minska bilanvändningen visar också ett en studie av ett stort antal kampanjer med provåkarkort i
Europa och Australien. Vid kampanjerna reducerades bilanvändningen med ca 10 procent.98
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3.4.2.

Enkätundersökning: Marknadsföring

Enkätundersökningen visade att 90 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har använt
marknadsföring i syfte att öka kollektivtrafikens marknadsandel, medan 10 procent inte har gjort det.
Har inte använt
marknadsföring i
syfte att öka
kollektivtrafikandelen
10%

Har använt
marknadsföring i
syfte att öka
kollektivtrafikandelen
90%

Figur 12 Andel RKM som använt marknadsföring i syfte att öka kollektivtrafikens marknadsandel

3.5.

Upphandling och avtal

Övergången från produktion i egen regi till upphandling i konkurrens av kollektivtrafik med buss och
tåg innebar en kostnadsbesparing på upp till ca 20 procent, ibland ännu mer.99 Detta var, enligt
Nilsson, dock i första hand en nivåeffekt, vilket innebär att det inte går att upprepa samma
kostnadsminskning.100
Efter de första upphandlingarna har kostnaderna stigit. Denna utveckling kan man även se i andra
länder. Vid den första upphandlingen minskade kostnaderna i många andra länder med upp till 20 till
30 procent, för att vid andra och tredje upphandlingen öka igen. En annan konsekvens av övergången
till upphandling i konkurrens som man kan se i andra länder är att marknadsstrukturen har
förändrats från många, ofta små företag till få stora.101
För att hantera en situation med minskad konkurrens och ökade kostnader lät Länstrafiken i
Jämtland år 2016 utreda möjligheten att driva kollektivtrafiken i egen regi.102 Även Region Örebro har
låtit utreda trafik i egen regi. Diskussioner om möjligheterna att övergå till att köra kollektivtrafiken i
egen regi som ett sätt att minska kostnaderna har dessutom förts i Skåne, Värmland och Dalarna.103
Svensk Kollektivtrafiks enkätundersökning visar att intresset för att driva trafik i egen regi är stort.
Över hälften, 53 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har övervägt att bedriva all trafik eller en
del trafik i egen regi. 14 procent svarade att de driver redan trafiken i egen regi. Se vidare kapitel
3.7.1 Kollektivtrafik i egen regi. I dag körs kollektivtrafik i egen regi i Västerås Lokaltrafik, Luleå
Lokaltrafik, Göteborgs Spårvägar, Skellefteå buss och Gamla Uppsala Buss.
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3.5.1.

Antal anbud

När trafikhuvudmännen fick rätt att upphandla kollektivtrafik med buss blev konkurrensen intensiv.
Konsekvensen blev, enligt Nilsson, Bergman och Pyddoke, att många mindre företag gick i konkurs
och att marknadsandelarna för de största bussföretagen ökade.104
Även PwC har pekat på att det är de mindre privatägda trafikföretag som i allt mindre utsträckning
väljer att inte lägga anbud. Detta beror troligen på att upphandlingarna blivit allt mer komplexa och
att marknaden domineras av fyra stora trafikföretag.105 Utvecklingen mot att några få företag
dominerar marknaden gäller inte bara för busstrafikmarknaden, utan även marknaderna för
kollektivtrafik med tåg, liksom andra anbudsmarknader.
I vissa delar av landet har utvecklingen mot färre bussföretag lett till att man bara får in ett anbud. I
t.ex. Jämtland finns det bara finns en stor bussoperatör, Centrala buss, som är ett samverkansbolag
av flera mindre bolag, kvar och Länstrafikens upphandlingsstrategi lockar inte de stora bussföretagen
eftersom volymerna är för små och regionen för stor för att få en lönsam effektivitet.106
I genomsnitt lägger 3,41 anbudsgivare anbud om busstrafik107. Detta är lägre en det genomsnittliga
antalet anbud vid offentliga upphandlingar i Sverige, som är 4,4 anbudsgivare (i de upphandlingar
som annonserades 2015).108 Som framgår av Figur 13 nedan var det genomsnittliga antalet
anbudsgivare så lågt som ett eller två i flera län mellan år 2007 och 2015109. Figur 14 visar att vid
drygt 20 kollektivtrafikupphandlingar lades det bara ett anbud och vid nästan 60 upphandlingar lades
det endast två anbud.

Figur 13 Genomsnittligt antal anbudsgivare per län mellan 2007-2015
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Figur 14 Fördelningen av totalt antal budgivare per avtal
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Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på att en lägre kostnad för trafikföretaget inte med automatik
innebär att även myndighetens kostnader minskar. Det kan lika gärna betyda att företagets vinst
ökar. För att även upphandlingskostnaderna ska minska krävs budgivning mellan olika företag för att
få uppdraget. Ju fler företag som deltar i en upphandling, desto lägre tenderar priset att bli. Det är
konkurrenstrycket som är nyckeln till att den som upphandlar kan tillgodogöra sig låga
produktionskostnader.
Men hur många budgivare behövs? Nilsson, Bergman och Pyddoke argumenterar för tumregeln att
det oftast behövs åtminstone fyra budgivare för att säkerställa ett acceptabelt konkurrenstryck.
Exakt hur många som är nödvändigt beror på marknadens egenskaper, men varje extra anbudsgivare
ökar pressen nedåt på de anbud som lämnas. De pekar på att både experiment och praktiska
erfarenheter tyder på att konkurrensen fungerar väl när det är minst 5-6 budgivare. De understryker
att deras rekommendation om antalet anbudsläggare bör tolkas som att den upphandlande
myndigheten bör vara tveksam till att på lång sikt nöja sig med ett eller två företag som lägger
anbud. Även tre kan vara otillräckligt. Först vid fyra bedömer de att konkurrensen i de allra flesta
fallen kan vara tillräckligt. För att säkra att den upphandlade verksamheten genomförs till lägsta
tänkbara kostnad måste varje upphandlande myndighet ha stor uppmärksamhet mot antalet
anbudsgivare i upphandlingarna.
Den undre gränsen för väl fungerande konkurrens tycks bero på omständigheterna. I vissa situationer
skulle det kunna räcka med att två företag lägger anbud. Om det t.ex. är förknippat med höga fasta
kostnader att vara aktiv på marknaden måste nyttan av konkurrens vägas mot kostnaden för att
dubblera de fasta kostnaderna. Denna avvägning kan tala för färre företag som lägger anbud.
En viktig insikt är att budgivarens föreställning om hur konkurrensen ser ut har stor betydelse för
vilka bud som kommer att läggas. Ju färre konkurrenter en budgivare tror sig ha, desto större
marginal kan denne lägga in i sitt anbud utan att risken för att förlora avtalet till konkurrenten blir för
stor. 112
Antalet anbud vid kollektivtrafikupphandlingar är med andra ord i många fall för litet för att
upprätthålla ett acceptabelt konkurrenstryck som minskar de regionala
kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för den upphandlade trafiken.
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För att säkerställa att verksamheten utförs till lägsta tänkbara kostnad måste den upphandlande
myndigheten öka konkurrensen genom att på olika sätt arbeta för att tillräckligt många företag ska
lägga anbud.113 Litteraturen framhåller flera metoder att öka antalet anbudsgivare:
Tydligt förfrågningsunderlag
Ju tydligare ett förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan de som lägger anbud vara om vad som ska
utföras. Beställaren ska göra det så lätt som möjligt för budgivarna att beräkna sina kostnader för
den vara eller tjänst som upphandlas. Därmed behöver inget företag avstå från att lägga anbud p.g.a.
osäkerhet eller lägga in stora riskpremier. Det är bl.a. viktigt att minska osäkerheterna när
anbudsgivarna har olika förutsättningar för att kunna beräkna produktionskostnaderna. Detta gäller
inte minst när något har upphandlats tidigare. Då kommer den som haft kontraktet att ha
omfattande informationsövertag, medan andra budgivare har ett informationsmässigt underläge.
Minskad osäkerhet ökar även möjligheterna för mindre företag att lägga anbud eftersom det mindre
företaget ofta har mindre marginaler.114
Krockande upphandlingar
Trafikföretagen, även de större, har begränsade anbudsresurser. När flera områden är ute för
upphandling samtidigt måste trafikföretagen prioritera. De större bussföretagen prioriterar
framförallt de större anbuden, särskilt de som avser trafik centrerad i en stad/tätort, vilket möjliggör
kostnadseffektiva lösningar som är svårare att uppnå med få bussar utspridda i en glesbygd.115
Antalet samtidigt pågående upphandlingar totalt sett i landet har, enligt Vigren, stor inverkan på
antalet anbud som läggs. Antalet upphandlingar som pågår samtidigt minskar deltagandet i en
upphandling med nästan två anbud. En rimlig förklaring är att alla bussföretag måste prioritera när
flera upphandlingar pågår samtidigt. Bolagen fokuserar då på antingen upphandlingar där de har hög
sannolikhet att vinna eller där de har möjlighet till hög vinst. Dessutom kräver en del upphandlingar
mycket resurser av trafikföretaget, som t.ex. SL:s E20-upphandling där förfrågningsunderlaget var på
över 1 100 sidor (exkl. tidtabellsspecificeringar). Vigren förslår därför att de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ska sprida ut sina upphandlingar över tid och att detta bör koordineras
genom Svensk Kollektivtrafik.116
Svensk Kollektivtrafik har dels tagit fram upphandlingsscheman över när kollektivtrafik kommer att
upphandlas117 och dels diskuterar Svensk Kollektivtrafiks upphandlingsnätverk, Upnät, hur
upphandlingarna kan spridas över åren. Översikten över kommande upphandlingar ökar
trafikföretagens möjligheter att ha bättre framförhållning i sitt arbete.
Mindre storlek på kontrakten
Små företag har inte möjlighet att lägga anbud på stora kontrakt. Enligt PwC har de fyra största
bussbolagen i Sverige vunnit den absoluta majoriteten av upphandlingarna av busstrafik under de
senaste 15-20 åren, vilket gjort att ett stort antal små och medelstora lokala bussbolag har varit
tvungna att lägga ned sin verksamhet.118 Ju mindre omfattande ett uppdrag är, desto lättare är det
för små företag att lägga bud och ju fler delar en upphandling har, desto mer troligt är det att många
företag kommer att lägga anbud och att konkurrensen blir tillräcklig. Nackdelen med att dela upp
kontrakten i mindre delar är att den upphandlande myndighetens kostnader för att upphandling och
uppföljning stiger och att det kan finnas fördelar som ökad samproduktion ger när uppdraget ska
utföras.119
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Större storlek på kontrakten
De större bussföretagen är, enligt Sweco, inte intresserade av att lägga anbud om antalet fordon är
förhållandevis litet. Enligt rapporten hade de stora nationella bussbolagen inget intresse av att lägga
anbud på Jämtlands regiontrafik när det var ute för upphandling 2009 eftersom antalet bussar var för
få och avstånden var för stora. De stora trafikföretagen efterlyser större anbudspaket som gärna
inkluderar stadstrafik.120
Fördelen med ett stort trafikområde är att det kan underlätta samordningen och att operatören kan
få en verksamhet med stordriftsfördelar. Nackdelen är, som redan nämnts, att många små
trafikföretag inte har möjlighet att lägga anbud och att konkurrensen kan betraktas som
otillräcklig.121 På flera platser i landet har dock mindre bussföretag tillsammans bildat
samverkansbolag.
Kombinatorisk upphandling
Vid kombinatoriska upphandlingar delas upphandlingen upp i flera likartade kontrakt, t.ex. i A, B, C.
Budgivarna kan i detta exempel lämna som mest sju olika anbud: på de tre kontrakten var för sig, på
kombinationerna AB, AC och BC samt kombinationen ABC. Anbudsgivaren har också rätt att lägga
bud på alla tre enkelkontrakten med en restriktion om att företaget maximalt bara kan ta ett eller två
av dessa. Detta gör det möjligt för både stora och små företag att lägga anbud vid upphandlingen.
Stora företag har möjlighet att dra nytta av sina stordriftsfördelar där sådana verkligen finns och små
företag kan ha låga kostnader för att utföra ett eller några få jobb. Kombinatoriska upphandlingar gör
det lättare för små företag att lägga anbud och överleva i konkurrensen från de stora.122
Kort avtalstid
Långa avtal kan vara till nackdel för mindre bussföretag som leder till att många mindre och lokala
trafikbolag läggs ned.123 Förklaringen är att de inte har samma möjlighet som de stora företagen att
flytta sin verksamhet till en annan plats om de inte får ett kontrakt. Men korta kontraktstiden kan
även leda till högre kostnader genom att fordonen måste skrivas av snabbare än vad som är tekniskt
nödvändigt. Se vidare kapitlet Ålderskrav på bussar och avtalstidens längd i kapitel 3.5.3 Risker i avtal
när det gäller övriga för- och nackdelar med korta respektive långa avtalstider.
Enligt en analys av Vigren har dock kontraktstidens längd ingen betydelse för antalet anbud förutom
när det gäller avtal med kortast löptid, som löpte i två år (avtal som inte var ”nödupphandlingar” som
hade gjorts för att det tidigare avtalet hade sagts upp).124
Ju mer betydelsefull myndigheten som upphandlar är på en marknad, desto mer kraft bör den lägga
på att bevara och stärka konkurrensen. Det finns marknader där myndigheten är den enda köparen
och den eller de som vinner upphandlingen är de enda företag som kommer att kunna verka på
marknaden så länge kontraktet löper.125
Lång avtalstid
Sweco pekar på att även längre avtalsperioder kan öka antalet anbud. Enligt en intervjuundersökning
som konsultföretaget gjorde om varför det inkommit så få anbud och orsakerna till prishöjningarna i
de senaste upphandlingarna i Jämtland efterlyste de stora trafikföretagen bl.a. längre avtalsperioder
för att de skulle bli mer intresserade av att lägga anbud.126
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RKM bör bygga egna depåer
Trafik som körs kräver depåer för service och underhåll. Sweco har pekat på att om upphandlaren
ställer krav på operatören ska ordna depåer avstår vissa trafikföretag från att lämna anbud.
Dessutom får en befintlig operatör som äger depåer en fördel vid upphandlingen. Flera regionala
kollektivtrafikmyndigheter bygger därför egna depåer som hyrs ut till den operatör som vinner
trafikuppdraget.127
Funktionskrav istället för detaljkrav
Enligt en intervjustudie väljer bussoperatörerna att nischa sig på olika sätt. Vissa väljer att endast
köra stadstrafik och andra väljer att inte köra på vissa drivmedel eftersom det ökar deras möjligheter
att trygga sitt kapital. Genom att specialisera sig på en typ av trafik ökar möjligheten att det finns en
plats för deras bussar även efter avtalstidens slut. Detta har lett till färre anbudsgivare. En bild som
bekräftades av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.128 Genom funktionskrav i upphandlingar
eller funktionsupphandlingar kan detta problem minska.
Vigren pekar på att särskilda krav på bussarna minskar antalet budgivare med omkring en halv
budgivare vid upphandlingarna, vilket kan jämföras med krockande upphandlingar som minskar
deltagandet vid upphandlingar med nästan två budgivare.129 Se vidare kapitel 3.5.4 Funktionskrav
och detaljkrav samt avsnittet Funktionsupphandling i kapitel 3.5.3 Risker i avtal.
Ramavtalsupphandling
Sweco pekar på möjligheten att upphandla kollektivtrafik i ramavtal enligt LUF (lagen om offentlig
upphandling i försörjningssektorn) för att bibehålla konkurrensen på marknaden och för att de
mindre och lokala trafikföretagen ska kunna fortsätta sin verksamhet.
För att få upphandla enligt LUF måste verksamheten bedrivas inom den s.k. försörjningssektorn. Med
det menas företag som har energi, gas, vatten, posttjänster, eller offentligt ägda transporttjänster
inom sitt verksamhetsområde. Ett trafikföretag med statliga eller kommunala huvudmän omfattas
med andra ord av LUF.
LUF har inte en volymgaranti i sin process, d.v.s. upphandlingarna som görs behöver inte innehålla
detaljerade uppgifter om hur mycket som upphandlas. Till skillnad från LOU (lag om offentlig
upphandling) tillåter LUF att en upphandlande myndighet eller enhet använder ett förhandlat
förfarande. Dessutom är det tillåtet att tilldela parallella ramavtal. Det finns heller inget krav på att
rangordna avtalen i upphandlingen och det är även möjligt att fritt välja bland anbudsgivarna.
Ramavtalet innebär ingen garanti när det gäller tilldelning eller omfattning, utan all trafik upphandlas
i en förnyad konkurrensutsättning när behov uppstår. Innan en förnyad upphandling diskuterar
beställaren tillsammans med de operatörer som har ramavtal i det aktuella området och tillsammans
tar man fram de bästa lösningarna. Alla frågor är transparenta utom pris. Ersättning utgår enligt den
överenskommelse som träffas för varje trafikuppdrag som därefter tilldelas efter förnyad
konkurrensutsättning.
Västerås Lokaltrafik har framgångsrikt upphandlat skoltrafik och kompletterande linjetrafik i s.k.
ramavtal enligt LUF sedan ett antal år tillbaka enligt Sweco. Genom ramavtalsmodellen har
kostnaderna kunnat minskas från 20 MSEK/år till 14 MSEK utan att operatörernas ersättning per
kilometer har sänkts. Framgångsfaktorn bygger enligt Sweco på en smartare och effektivare
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planering av befintliga resurser, som grundas på att Västerås Lokaltrafik idag använder operatörernas
planerarkompetens och att lösningar sker i en förtroendefull dialog och i bred samverkan.130
Ramavtalsupphandlingar enligt LUF tas även upp i kapitel 3.5.8 Större ansvar för
tidtabellsplaneringen till trafikföretag.
Uppmana företag att lägga anbud
Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på att det är även är möjligt att på olika sätt uppmana företag
som inte planerat att delta i upphandlingen att lägga anbud. Ett sätt är att ge anbudsgivarna
ersättning för ett visst antal timmars arbete som de lägger ned på anbudet. Ett annat är att aktivt
informera företag som inte förväntas bevaka marknaden eller som av andra skäl inte förväntas inte
skulle lägga anbud utan särskild stimulans, t.ex. utländska företag.131 Det är oklart om det finns
exempel på trafikföretag som fått betalt för sitt anbudsarbete, men det förekommer i andra
branscher, t.ex. vid arkitekturtävlingar.
Föra dialog med möjliga anbudsgivare
Vigren föreslår att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan ha dialog med möjliga operatörer
före upphandling för att få in deras synpunkter och förslag för den kommande upphandlingen.132
Möjliga anbudsgivares möjligheter att lägga anbud kan stämmas av vid SIU (Samråd för upphandling)
eller genom RFI (Request for Information). Detta har varit en del av avtalsprocessen sedan länge.
För att få mer information om produkter och tjänster på marknaden kan en upphandling föregås av
en RFI. Målet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för
att eventuellt ta fram ett komplett förfrågningsunderlag. En RFI innebär att beställaren skickar
frågeställningar kopplat till sitt behov och det används för att inhämta information från många
potentiella leverantörer. Det kan användas under ett tidigt informationsinhämtande steg av
processen.
Inför en SIU går beställaren ut med en offentlig inbjudan till samtliga berörda intressenter varvid
beställaren utannonserar sin avsikt att träffa avtal om kollektivtrafik. Syftet med SIU är att säkerställa
att parterna genom en öppen och förtroendeskapande dialog ökar den gemensamma kunskapen och
hittar en ömsesidig förståelse för varandras ståndpunkter.133
Efter RFI eller SIU har den regionala kollektivtrafikmyndigheten möjlighet att utforma
förfrågningsunderlaget så att fler trafikföretag har möjlighet att lägga anbud.
Antal fordonstyper i samma avtal
Enligt intervjuundersökningen som Sweco gjort om varför det inkommit så få anbud och orsakerna
till prishöjningarna i de senaste upphandlingarna i Jämtland angavs bl.a. den stora variationen av
fordonskrav (typ, storlek, wc, gods etc.) som en orsak. De olika fordonskraven kräver ett komplext
underhåll, reservdelar m.m. och blir en kostnadsdrivande faktor.
I bussavtalet som upphandlades 2009 (Buss 2010-avtalet) i Jämtland ställdes fordonskrav på turnivå,
vilket innebär att turer på samma linje kan ha olika fordonskrav. Avtalet har totalt 25 olika krav på
fordonstyper. Kraven kan t.ex. utgå från bussens storlek (antal passagerare), godsutrymme (kubik),
tillgång/placering av WC samt olika komfortnivåer. Länstrafiken i Jämtland har som strategi att
efterfråga ”rätt fordon” baserad på uppdragets karaktär (mängd bussgods etc.).134
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3.5.2.

Utför en del av verksamheten i egen regi

Den upphandlande myndigheten kan behålla en del av verksamheten i egen regi och låta denna lägga
anbud vid upphandlingar i syfte att ”pressa” de privata företagen att lägga attraktiva anbud. Andra
aktörer kan dock misstänka att myndighetens egen produktionsenhet särbehandlas, att den har lägre
avkastningskrav än ett privat företag eller att den egna produktionsenheten kan dra nytta av
myndighetens gemensamma kostnader. Kostnader som ett privat företag så att säga måste betala ur
egen ficka. För att minska risken för misstankar om att upphandlaren favoriserar den egna enheten
kan man låta en annan myndighet eller annan del av den offentliga verksamheten stå som ägare till
det offentligägda företag som lägger anbud i samma upphandling som de privata företagen. Ett
alternativ är att ge egenregiföretaget uppdrag utan upphandling för att upphandlaren ska få
kunskaper om kostnader osv.135 Sweco pekar även på att länstrafiken får ökat handlingsutrymme vid
upphandlingar genom att länstrafiken får möjlighet att själv köra trafiken om parterna inte kommer
överens om prissättningen. Att bedriva en del av trafiken i egen regi ger dessutom länstrafiken ökad
förståelse för marknaden, bättre överblick och kunskap om de faktiska kostnaderna och vad som
påverkas dessa.136 Se även kapitel 3.7.1 Kollektivtrafik i egen regi.

3.5.3.

Risker i avtal

För att kunna lägga anbud vid upphandlingar gör företagen bedömningar av vad som kan komma att
ske under den tid som avtalet löper. Om uppdraget är tydligt definierat och avtalet inte löper under
så lång tid kan företagen göra ganska goda bedömningar av framtida kostnader. Men ju mer
komplicerade uppdrag är och ju längre avtalet löper, desto svårare blir det att göra bedömningar av
framtiden.
De företag som deltar i upphandlingen baserar sina anbud på den bästa tänkbara bedömningen av
sina framtida kostnader. Om något oväntat händer drabbas den som vunnit upphandlingen av ökade
kostnader. För att gardera sig mot dessa kostnader kan företaget känna att de behöver lägga in en
buffert i anbudet. Buffertens storlek beror även på i vilken utsträckning trafikföretaget har förmåga
att bära risken. Om utföraren har låg förmåga att bära risken måste de lägga anbud som ligger
relativt högt över den förväntade kostnaden för avtalet.137
Det finns en rad olika sätt att minska och hantera riskerna:
Tydligt förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlagets tydlighet påverkar både antalet anbud och riskerna. Ju tydligare ett
förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan utförarna vara om vad som ska utföras. Beställaren ska
göra det så lätt som möjligt för budgivarna att beräkna sina kostnader för den vara eller tjänst som
upphandlas.
Det är även viktigt att minska osäkerheterna när anbudsgivarna har olika förutsättningar för att
kunna beräkna produktionskostnaderna. Detta gäller inte minst när något har upphandlats tidigare.
Då kommer den som haft kontraktet att ha omfattande informationsövertag genom sina kunskaper
om kostnaderna i det tidigare avtalet, medan andra budgivare har ett informationsmässigt
underläge. Minskad osäkerhet ökar även möjligheterna för mindre företag att lägga anbud eftersom
mindre företag ofta har mindre marginaler.138
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Trafikföretags handlingsutrymme att påverka utfallet av incitament i avtal
Användningen av incitament och trafikföretagets möjligheter att påverka utfallet av incitamenteten
påverkar risken. K2 har pekat på att avtal som i princip innebär att kollektivtrafikmyndigheten slår
fast pris, linjenät, fordonskrav och lämnar litet utrymme för operatören dominerar i Sverige. I den
mån det förekommer incitament är de små och förenade med liten handlingsfrihet.
Det övergripande målet med att använda incitament i trafikavtal är att på ett effektivare sätt uppnå
myndighetens mål med kollektivtrafiken. Målet är ofta att öka resandet, men det kan även vara ökad
kundnöjdhet, ökade intäkter, minskad produktionskostnad eller förbättrad miljö. Myndigheten
måste, enligt K2, försäkra att man bidrar till att operatörens villkor för att bedriva trafiken inte
avsevärt förändras. Annars blir operatörens möjlighet att dra nytta av incitamentsavtalen kraftigt
beskurna.139
Om en regional kollektivtrafikmyndighet lägger ett stort ansvar på trafikföretaget för antalet
resenärer när flera av de faktorer som bestämmer efterfrågan inte kan påverkas innebär det, enligt
Nilsson, att huvudmannen försäkrar sig om stabilitet i sina egna kostnader för den upphandlade
trafiken på ett kostsamt sätt. Anbudsgivarna kommer med då att lämna anbud med
osäkerhetsmarginal för oväntade kostnadsökningar eller efterfrågeminskningar.140
Camén och Lidestams pekar på att nyare former av avtal, som t.ex. baseras på incitament som beror
på antal resenärer, kan öka intäkterna för bussföretaget samtidigt som denna typ av kontrakt är mer
flexibel, vilket ofta leder till högre risker vid konkurrensupphandlingar. Detta återspeglas i
intervjusvaren i deras undersökning.141
Nilsson, Bergman och Pyddoke framhåller att nettoavtal, som innebär att företaget får behålla
biljettintäkterna, medför ökad risk för bussföretagen eftersom oväntade minskningar av resandet
kan försämra det ekonomiska resultatet. Företaget kommer att lägga in en buffert för detta när man
lämnar anbud. Ett nettoavtal kan därför leda till högre kostnader för beställaren.142
Enligt Pyddoke, Nilsson och Eriksson ökar kostnaderna när den regionala kollektivtrafikmyndigheten
lägger ett stort ansvar på trafikföretaget för antalet resenärer när flera av de faktorer som
bestämmer efterfrågan inte kan påverkas av trafikföretaget. Anbudsgivarna kommer då att lämna
anbud med osäkerhetsmarginal för oväntade kostnadsökningar eller efterfrågeminskningar. Ett
annat problem är naturligtvis att entreprenören kan ha mycket svårt att uppnå de mål som den
regionala kollektivtrafikmyndighetens satt upp.
Förändringar i efterfrågan på kollektivtrafik och kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik beror bl.a.
på följande faktorer:


Omvärldsfaktorer som varken regional kollektivtrafikmyndighet eller trafikföretag kan
påverka, t.ex. ekonomisk tillväxt i samhället, befolkningsutveckling, politik på nationell nivå,
oljeprisets utveckling.



Faktorer som de lokala politikerna kan påverka, t.ex. parkeringsavgifter och åtgärder som
påverkar framkomligheten på det kommunala vägnätet



Faktorer som kan eller skulle kunna påverkas av operatör, t.ex. priser, marknadsföring,
turtäthet, linjenät, underhåll av fordon, andrahandsvärde på fordon, förarnas bemötande
gentemot resenärerna och städning av fordonen.143
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Standardrekommendationen enligt forskningen på området är att ansvaret bör läggas på den part
som har bästa förutsättningar att påverka en faktor eller kostnad. När det gäller de politiska och
juridiska risker anses vanligen den offentliga partnern ha bättre förutsättningar att påverka händelser
i den politiska, juridiska och ekonomiska miljön än en privat partner. Det skulle t.ex. kunna röra sig
om risker för att det införs kraftigt förändrade bestämmelser för trafiken, t.ex. i form av påtagligt
skärpta krav på anpassning till funktionshindrades behov eller minskade utsläpp från trafiken, eller
att avgifts- och skattesystemen ändras på ett sätt som påverkar kollektivtrafikens kostnader starkt.
Rekommendationen är därför oftast att den offentliga parten bör ta på sig dessa risker. Vissa
politiska och ekonomiska risker ligger utom alla parters kontroll och de kan därför läggas på den som
har bäst förutsättningar att bära dem (förmodligen den offentliga partnern) eller delas mellan
parterna.
Risker som är förknippade med att planera trafiken, införskaffa, underhålla och utveckla fordon,
biljett- och informationssystem, terminaler och hållplatser, personal och andra resurser som behövs
för att bedriva trafiken, bör enligt WSP:s rapport, läggas på trafikföretagen om man ska följa de
teoretiska rekommendationerna.144 Om ingen av aktörerna kan påverka utvecklingen är det ofta
beställaren som genom sin större plånbok som är bäst på att hantera risken för oväntade
händelser.145
Som nämnts ovan finns det dock problem och risker med att ge trafikföretaget ett för stort inflytande
och ansvar inflytande över linjeläggning, vagnsstorlek, frekvens och passning mellan linjer som beror
på att operatörerna är vinstmaximerande. Det finns risk för att operatören kan välja att satsa
resurser på tidsperioder eller linjer som inte är de bästa ur samhällsekonomisk synpunkt, att
trafikföretaget kan vidta åtgärder som är lönsamma för denne, men som minskar efterfrågan hos en
annan entreprenör i ett annat område, vilket totalt sett sänker standarden för resenärerna, samt att
ett stort inflytande från operatören kan göra det svårt för beställaren att genomföra förändringar i
linjeläggning, tidtabeller och biljettpriser. Problemens omfattning växer i takt med trafikföretagens
inflytande över frekvens, vagnsstorlek, linjenät och passning mellan linjer.146
Ålderskrav på bussar och avtalstidens längd
Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på att riskerna för företag som lägger anbud ökar när de
kapitalföremål, t.ex. bussar och tåg, som behövs för produktionen har längre teknisk livslängd än
avtalstidens längd. Om det saknas en fungerande andrahandsmarknad finns det risk att företaget står
med dyra tillgångar som de inte kan använda om de inte vinner nästa upphandling.147
Många busstrafikavtal löper under omkring 8 år, medan bussarna har en teknisk livslängd på upp till
16 år. Detta innebär att bussarna måste skrivas av på omkring 8 år istället för när bussen börjar
närma sig sin tekniska livslängd, vilket i sin tur leder till att operatörerna sätter ett högre anbudspris.
Enligt WSP:s beräkning skulle kostnaderna kunna sänkas med drygt 375 miljoner kronor per år om
samtliga 9823 stadsbussar (klass I och II bussar) skrivs av på 14 år och blir renoverad för en halv
miljon efter 8 år istället för att de har sina bussar i operationell lease på 8 år. Den årliga kostnaden
för den bussen som skrivs av på 14 år skulle bara vara 72 procent av bussen med operationell lease
på 8 år.148
Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, har enats kring ett alternativ till genomsnittålderskrav som
innebär att bussen ska hålla en överenskommen kvalitetsnivå under hela sin livslängd.
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Även i Camén och Lidestams intervjuundersökning pekas kontraktperiodens längd ut som
kostnadsdrivande.149 En del respondenter föreslog att kontraktsperiodens längd borde anpassas till
bussarna livslängd. Å andra sidan pekar Camén och Lidestam på att längre kontraktsperioder gör det
svårare att förutsäga antalet resenärer, vilket i sin tur leder till högre bud vid upphandlingarna. De
intervjuade aktörerna kunde inte föreslå en lösning för att hitta den perfekta kontraktslängden.150
Utöver att trafikföretagens risk ökar när avtalstiden är kortare än bussens tekniska livslängd finns det
som framgått ett antal för- och nackdelar med korta respektive långa avtalstider. Fördelarna med
korta avtalstider är att de leder till ofta återkommande upphandlingar och ett konstant
konkurrenstryck, vilket gör att beställaren snabbt kan tillgodogöra sig de effektiviseringar som görs.
Nackdelen är att det medför högre kostnader för företagen att räkna på anbuden och för beställaren
att administrera upphandlingsprocesserna. Dessutom minskas utförarens incitament för att investera
och utveckla nya sätt att producera varan eller tjänsten eftersom företaget inte kan vara säker på att
vinna nästa upphandling. En god idé kommer snabbt att bli känd hos beställaren och hos
konkurrenterna (som inte haft några kostnader för att utveckla idén). Härigenom försämras
förtjänsten med att utveckla nya lösningar. Genom längre kontrakt stärks drivkrafterna för utveckling
eftersom företaget kan få avkastning för den nya lösningen under längre tid.151
Nackdelen med långa avtal om kollektivtrafik är att de kan leda till att många mindre och lokala
bussbolag läggs ned152, att risken ökar genom att det blir svårare att förutse antalet resenärer153, att
kunskapsgapet ökar mellan utföraren och dess konkurrenter, men även mellan företaget som har
kontraktet och upphandlaren. Längre avtal leder med andra ord till minskat konkurrenstryck.154
Enligt Camén och Lidestams intervjuundersökning leder även miljöanpassningen av bussarna till
höjda kostader. Eftersom de miljökrav som regionerna ställer är olika behöver bussar som inte längre
är användbara skrotas tidigare än nödvändigt. Såväl företrädarna för bussföretagen som för de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansåg att det var viktigt att göra bussarna renare och grönare,
samtidigt kunde de inte svara på vad en perfekt grön buss är.155 Även PwC har tagit upp att
miljöanpassningen av bussarna kan leda till höjda kostader. De framhåller att den tekniska
utvecklingen både vad gäller fordon och kringutrustning i dag går mycket snabbt samtidigt som
dagens långa avtal, som ofta löper 8-10 år, inte är tillräckligt flexibla, vilket medför att trafikföretagen
riskerar att sitta fast med föråldrad teknik och en motpart som inte är intresserad av, eller har
incitament till, att omförhandla avtalet.156 Med andra ord menar PwC att det är de ständigt skärpta
miljökraven som medför att det inte finns någon andrahandsmarknad för dessa bussar.
Om avtalstiden inte anpassas till bussarnas tekniska livslängd, eller att man accepterar de högre
riskerna och därmed högre kostnaderna, så finns det tre grundläggande förhållningssätt att hantera
problemet:
1. Beställaren förutsätter att företaget som vinner upphandlingen köper och tillhandahåller de
kapitalföremål som behövs. Nackdelen är att företaget i sitt anbud måste gardera sig mot
restvärdesrisken, vilket resulterar i dyrare avtal. Genom att förlänga avtalstiden minskas
utförarens risk.
2. Utföraren bedriver verksamhet med utrustning som ägs av beställaren, som därmed tar över
risken. Vagnbolag inom järnvägen är exempel på detta. Nackdelen är att detta riskerar att öka
kapitalföremålens livscykelkostnader eftersom utförarens incitament att se till helheten vid inköp
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och drift osv. av kapitalföremålen minskas, bl.a. genom att utförarens intresse för att underhålla
kapitalföremålen minskar eftersom restvärdet kan tillfalla någon annan.
3. Beställaren bedriver verksamheten i egen regi.157
Läs mer om ålderskraven på bussar och avtalstidens längd i avsnittet om Kort avtalstid i kapitel 3.5.1
Antal anbud.
Viten i avtalen
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna använder även viten i trafikavtalen. Om trafikföretagen
som lägger anbud bedömer att de riskerar att drabbas av viten för att de inte uppfyller kraven i
avtalet så kan de lägga in en buffert i anbudet. Ju otydligare och större volymen viten är, desto större
riskbuffert.
Treparts- och samverkansavtal
Enligt Camén och Lidestams158 intervjuundersökning bland personal som arbetar med upphandlingar
hos bussföretag och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna leder oklarheter om de politiska
planerna i kommunerna till höga risker för bussföretagen som ska lägga anbud vid en upphandling,
vilket i sin tur ökar kostnaderna för anbudet. Det kan t.ex. handla om att kommunen inför fria
parkeringsplatser i stadskärnan, att det införs trängselavgifter för att köra in i en stad eller att det
skapas fler cykelställ och system för att billigt hyra cykel i en stad. Åtgärder som alla påverkar
kollektivtrafikresandet, dock på olika sätt. Det finns också osäkerheter om vad som kommer att
hända när politiker byts ut efter ett val.
Som redan nämnts kan de faktorer som påverkar efterfrågan på kollektivtrafik delas in i tre grupper,
faktorer som den regionala kollektivtrafikmyndigheten och trafikföretaget kan påverka, faktorer som
kommunerna och övriga infrastrukturhållare kan påverka och faktorer som varken RKM,
trafikföretag, kommun eller övriga infrastrukturhållare kan påverka.
Den andra gruppen omfattar faktorer som kommunerna och Trafikverket i egenskap av
infrastrukturhållare kan påverka. Tillgång till banan är grundläggande för att tågen ska kunna hålla
tidtabellen. En del av de brister i kvaliteten som resenärerna inom spårtrafiken upplever beror ytterst
på problem med infrastrukturen. Oavsett om orsaken till problemen är brist på spårutrymme eller
växlarna, fordonen eller signalsäkerhetssystemet så drabbar de ytterst resenärerna. Banhållaren har
därför avgörande en roll. Motsvarande problem finns inom busstrafiken där Trafikverket och
kommunerna spelar en avgörande roll för framkomligheten på vägarna. Kommunerna är inte bara
väghållare. De påverkar även efterfrågan på kollektivtrafik genom sitt inflytande över
parkeringsavgifter och som ansvarig för den fysiska planeringen. Enligt WSP finns det därför ett stort
behov av trepartssamarbete inom kollektivtrafiken.159
Inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafiks avtalsprocess har branschen
därför tagit fram ett samverkansavtal, ibland kallat trepartsavtal. Vanligast är att kommunen, i sin roll
som infrastrukturhållare och ansvarig för lokal trafik, är en part utöver den regionala
kollektivtrafikmyndigheten och trafikföretaget. Samverkansavtalet kan ses som den gemensamma
plattformen för samarbete under avtalsperioden och som reglerar hur parterna kan och bör agera
gemensamt och tydliggör ansvar och inflytande.
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Funktionsupphandling och funktionskrav vid traditionella upphandlingar
Vid funktionsupphandling och när det ställs funktionskrav i en traditionell entreprenadupphandling
beskriver beställaren vad som ska åstadkommas och överlåter till utföraren att avgöra hur det ska
göras. Funktionsupphandlingar kan medföra nackdelar. En nackdel är att företaget bär fler och större
risker, framförallt genom att ta över ansvaret för de tekniska lösningarna, vilket kan öka kostnaderna.
Vid fördelningen av riskerna bör man bara flytta över sådana risker till företaget som denne kan
påverka. En annan är att det kan vara mer komplicerat att mäta vad företaget faktiskt levererar än
vid en traditionell entreprenad. Och en tredje nackdel är att det krävs relativt stora företag för att
kunna ta ansvar för de helhetslösningar som funktionsavtal medför.160 Läs vidare om
funktionsupphandlingar i kapitel 3.5.4 Funktionskrav och detaljkrav och Funktionskrav istället för
detaljkrav i kapitel 3.5.1 Antal anbud.
Villkorade avtal och indexklausuler
Ett sätt att flytta trafikföretagets risker till kollektivtrafikmyndigheten är att låta avtalen innehålla
indexklausuler som anger att utföraren kommer att kompenseras för vissa prisförändringar.
Utföraren behöver därför inte gardera sig mot dessa kostnadsförändringar i sitt anbud.
När det gäller användningen av indexklausuler finns det enligt Nilsson, Bergman och Pyddoke ett
dilemma. Å ena sidan medför index som fullt ut kompenserar trafikföretaget för
kostnadsutvecklingen att budgivarna inte behöver gardera sig genom att lägga in en riskpremie som
resulterar i dyrare anbud. Å andra sidan har de utförare som är skyddad av indexklausuler som fullt
ut kompenserar för ökade kostnader inga incitament att effektivisera sin verksamhet om
kostnaderna förändras.161 Enligt kollektivtrafikbranschens gemensamma indexråd ska 100 procent av
beloppet indexeras.162

3.5.4.

Funktionskrav och detaljkrav

Enligt Sveriges Bussföretag är det inte säkert att den metod som en regional kollektivtrafikmyndighet
har valt när den ställer detaljkrav är den mest effektiva metoden att uppnå ett visst mål, till exempel
ett mål för miljöfarliga utsläpp eller ökat tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
Genom att beställaren ställer funktionskrav kan trafikföretaget välja den mest effektiv metoden eller
tekniken för att uppfylla kravet i den konkreta driften.163
Vid funktionsupphandling och när det ställs funktionskrav i en traditionell entreprenadupphandling
beskriver beställaren vad som ska åstadkommas och överlåter till utföraren att avgöra hur det ska
göras. Genom funktionsupphandling fokuserar beställaren på att verksamheten ska fungera på avsett
sätt och överlåter till företaget att bestämma hur arbetet ska utföras i syfte att ge utförarens
incitament att leverera på ett innovativt sätt för att sänka beställarens kostnader.
Enligt beräkningar som gjorts av Hultén leder detaljkraven när det gäller bussars miljöteknik till en
kostnadsfördyring med mellan 550 till 900 miljoner kr per år beroende på i vilken trafik man
använder biogas-, elhybrid- och elbussar. Hultén understryker dock att han inte haft tillgång till ett
komplett material över detaljkraven på bussarnas miljöteknik.164
I litteraturen finns det olika syn på om de regionala kollektivtrafikmyndigheternas detaljkrav gör det
omöjligt för den upphandlade kollektivtrafiken att ta del av ny miljöteknik eller om det är
detaljkraven som driver miljöutvecklingen. Å ena sidan hävdar Sveriges Bussföretag att detaljkraven
när det gäller t.ex. drivmedel gör det omöjligt för beställaren att ta del av den snabba
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teknikutveckling för bussar.165 Å andra sidan pekar WSP, i en rapport som tagits fram på uppdrag av
bl.a. Bil Sweden och Sveriges Bussföretag, på att teknikspecifika krav i upphandlingar kan vara ett sätt
att skapa en marknad för en ny teknik och på så sätt möjliggöra en teknikutveckling, något som
funktionskrav, t.ex. utsläppskrav, kan vara dåliga på. I fallet med gas har den typen av styrning
faktiskt lett till en teknikutveckling. När man diskuterar kollektivtrafikens kostnader är det enligt
konsultföretaget viktigt att ha förståelse för att den kan bära mycket av kostnaden för utvecklingen
av nya tekniker. 166 Även Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på att trafikhuvudmännens krav på
bussarnas miljöprestanda är ett sätt att minska risken för otillräcklig teknikutveckling inom
kollektivtrafiken. 167
Funktionskrav vid upphandlingar i avsnittet Funktionskrav istället för detaljkrav i kapitel 3.5.1 Antal
anbud samt Funktionsupphandling och funktionskrav vid traditionella upphandlingar i kapitel 3.5.3
Risker i avtal.

3.5.5.

Antal fordonstyper i samma avtal

Litteraturen om hur antalet fordonstyper påverkar anbudskostnaden är mycket begränsad, men
enligt en intervjuundersökning som Sweco gjort om varför det inkommit så få anbud och orsakerna
till prishöjningarna i de senaste upphandlingarna i Jämtland angavs bl.a. den stora variationen av
fordonskrav (typ, storlek, wc, gods etc.) som en orsak. De olika fordonskraven kräver ett komplext
underhåll, reservdelar m.m. och blir en kostnadsdrivande faktor.
I bussavtalet som upphandlades 2009 (Buss 2010-avtalet) i Jämtland ställdes fordonskrav på turnivå,
vilket innebär att turer på samma linje kan ha olika fordonskrav. Avtalet har totalt 25 olika krav på
fordonstyper. Kraven kan t.ex. utgå från bussens storlek (antal passagerare), godsutrymme (kubik),
tillgång/placering av WC samt olika komfortnivåer. Länstrafiken i Jämtland har som strategi att
efterfråga ”rätt fordon” baserad på uppdragets karaktär (mängd bussgods etc.).168

3.5.6.

Standardisering av fordon

Vid upphandling av busstrafik ställs krav på de bussar som ska användas. Det kan t.ex. handla om
krav på bussens färg, var logotypen ska placeras och antal centimeter mellan sätena.169
Av totalt 14 826 bussar i trafik år 2017 finns det sammanlagt 2 012 olika fordonsbenämningar. Det
stora antalet fordonsbenämningar är, enligt Sveriges Bussföretag, ett resultat av de små serier som
bussarna tillverkas i, vilket delvis är en följd av de vitt skilda krav på fordon som ställs av i de enskilda
upphandlingarna. Ju mindre serier en buss tillverkas desto högre blir produktionskostnaden, som
ytterst resenären och skattebetalarna får betala.170 Antal bussar som går i upphandlad
kollektivtrafiken är ungefär 10 000 st.
Om kraven på bussarna standardiseras kan kostnaderna minskas genom att busstillverkarna kan
producera längre serier och färre individuellt anpassade bussar. Enligt en rapport från Sv.
Bussbranschens Riksförbund var den direkta kostnaden för att kraven på bussarna drygt 10 procent
av inköpspriset på bussen år 2008171. Om man antar att en buss kostar 2,5 miljoner kr i inköp så ökas
kostnaderna med 250 000 kr. Dessutom skapar detaljkraven, enligt Bussbranschens Riksförbund, en
inlåsningseffekt som ökar kostnaderna ytterligare.
SLTF, och därefter Svensk Kollektivtrafik, har tillsammans med Sv. Bussbranschens Riksförbund, och
senare Sveriges Bussföretag, arbetat länge för att standardisera kraven på bussarna. Svensk
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Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag har inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad
kollektivtrafik tagit fram Buss 2014, som reviderats 2017, som beskriver de funktionskrav som
branschen gemensamt har enats om är av intresse för resenären och som går utöver gällande
lagstiftning. Syftet med Buss 2014 är att den ska utgöra standard vid upphandlingar av busstrafik i
Sverige och beskriver de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om.172 Tidigare har
branschen enats kring Buss 2010 osv. Dessutom driver Svensk Kollektivtrafik och Sveriges
Bussföretag tillsammans med företrädare från Norge, Finland och Island dessutom projektet Bus
Nordic som har som ambition att skapa en nordisk busstandard. Målet är att utarbeta ett gemensamt
dokument med upphandlingskrav för bussar. Motsvarade standard för personbilsregistrerade fordon
för serviceresor finns i dokumentet ”Specialfordon 2014”.
Vid upphandlingar förekommer det även krav utöver de gemensamma branschkraven. WSP
konstaterar i en rapport att det ställs färre s.k. särkrav än tidigare, även om det finns avtal som
motsäger denna bild. Konsultföretaget räknar dock även de regionala kollektivtrafikmyndigheternas
krav på användning av vissa ickefossila drivmedel, framförallt biogas, som ett detaljkrav.
Enligt beräkningar som gjorts av Hultén leder detaljkraven när det gäller bussars miljöteknik till en
fördyring med mellan 550 till 900 miljoner kr per år beroende på i vilken trafik man använder biogas-,
elhybrid- och elbussar. Hultén framhäller att han inte haft tillgång till ett komplett material över
detaljkraven på bussarnas miljöteknik.173
De olika kraven hos regionala kollektivtrafikmyndigheterna skapar enligt WSP en inlåsningseffekt för
bussarna som försvårar för bussföretagen att flytta bussarna till andra delar av landet efter att
avtalet löpt ut eller flytta över dem till kommande avtal. Orsaken är att många busstrafikavtal löper
under omkring 8 år, medan bussarna har en teknisk livslängd på upp till 16 år. Enligt WSP:s beräkning
skulle kostnaderna kunna sänkas med drygt 375 miljoner kronor per år om samtliga 9823 stadsbussar
(klass I och II bussar) skrivs av på 14 år och blir renoverad för en halv miljon efter 8 år istället för att
de har sina bussar i operationell lease på 8 år.174 Beräkningen gäller en generell förlängning den tid
som bussarna används i trafik. Det framgår inte hur stor del av den beräknade kostnadsminskningen
som beror på inlåsningseffekten.
Ett annat sätt är att öka andrahandsmarknaden för bussar är att öka toleransen för olika typer av
bussar med olika åldrar i avtalen. Detta kan bl.a. ske genom en ökad användning av funktionskrav.
Svensk Kollektivtrafik driver därför tillsammans med Sveriges Bussföretag inom ramen för
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik ett projektet Renoverad buss med syftet att
förlänga livslängden på fordon och därmed uppnå sänkta kapitalkostnader genom renovering. I
projektet vill man säkerställa att fordonen håller en god kundupplevd kvalitet under hela sin livslängd
genom olika former av kontroller och överenskommelser om vilken kvalitetsstandard som ska gälla.

3.5.7.

Längre avtalstid för att undvika kostnader för överprövningar

Det är, enligt PwC, inte ovanligt att en eller flera av de anbudsgivare som inte vann en upphandling
väljer att försöka få upphandlingen överprövad. En överprövning gör att upphandlingen drar ut på
tiden eftersom tilldelningen av avtal efter en upphandling inte kan ske förrän upphandlingen vunnit
laga kraft.
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Konsultföretaget PwC pekar på att det i vissa branscher är vanligare med överprövningar av
upphandlingar än i andra och bussbranschen har tyvärr blivit en av dem där det är mycket vanligt
med långa överprövningsprocesser.
Om det befintliga trafikavtalet hinner löpa ut innan en ny tilldelning av trafikavtal har skett p.g.a.
överprövningen så tvingas den regionala kollektivtrafikmyndigheten direktupphandla trafik tills det
finns ett permanent trafikavtal på plats. Den direktupphandlade kollektivtrafiken är ofta mycket
kostsam eftersom det i allmänhet bara är det trafikföretag som har det föregående avtalet som har
de förare och bussar som behövs för att köra den direktupphandlade trafiken. PwC framhåller att
”Dessa hamnar då i en monopolsituation som de inte är sena att nyttja.” Om upphandlingen
resulterat i ett byte av trafikföretag så finns det även risk för kvalitetsproblem under
övergångsperioden.175
Hultén har pekat på att regioner som väljer att förlänga avtal varken får högre eller lägre kostnader
än regioner som upphandlar kollektivtrafiken på nytt. Givet att kostnaden för att handla upp
kollektivtrafik motsvarar 1 procent av kontraktssumman för den upphandlande enheten och minst
lika mycket för de som lämnar anbud samt att den genomsnittliga risken för att upphandlingen
överprövas är 7,7 procent så kan det finnas ekonomiska skäl för de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna att låta kontrakt löpa några år extra om de inte planerar att göra större
förändringar i busstrafiken.176
Antalet överprövningar av offentliga upphandlingar är enligt Finansdepartementet betydligt högre i
Sverige än i flertalet andra EU-länder. År 2015 begärdes överprövning vid omkring 8 procent av alla
upphandlingar. I debatten om offentlig upphandling påstås det ofta att s.k. strategiska
överprövningar och okynnesöverprövningar är ett vanligt problem, men det finns inga
undersökningar av problemet. Regeringen har därför gett Upphandlingsmyndigheten ett
regeringsuppdrag om att göra en kartläggning och analys av mål om överprövning av offentlig
upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska bl.a. analysera om leverantörer i vissa branscher är mer
eller mindre benägna att ansöka om överprövning och vad orsakerna till detta kan vara. Uppdraget
ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2017.177
Dessutom har regeringen tillsatt en utredning som ska överväga åtgärder som kan bidra till att
minska antalet överprövningsmål. Att så många upphandlingar begärs överprövade innebär enligt
regeringen inte bara svårigheter för upphandlande myndigheter och leverantörer utan riskerar också
att leda till att medborgarna inte får den samhällsservice de har rätt till.
Utredaren ska bl.a. väga för- och nackdelar med att införa avgifter för att ansöka om överprövning
och regler om att förlorande part i ett upphandlingsmål ska ersätta motpartens processkostnader.
Sådana regler finns i de nordiska grannländerna och många andra EU-länder. Uppdraget ska
redovisas senast den 15 juni 2018.178
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3.5.8.

Större ansvar för tidtabellsplaneringen till trafikföretagen

Sveriges Bussföretag har länge drivit att kollektivtrafiken ska effektiviseras genom att bussföretagen
får ta över ansvaret för tidtabellsplaneringen och omloppsplaneringen (Omloppsplanering beskriver
hur många fordon som ska användas).
I en rapport från 2007 redovisades intern statistik från Sv. Bussbranschens Riksförbunds medlemmar
som beskrev andel busstrafik och andel av förarnas körtid som körs utan resenärer i bussen i syfte att
ge en fingervisning om hur mer effektiv användningen av bussar och förarnas körtid skulle kunna bli
om tidtabellen lades mer effektivt.
Enligt rapporten är bussförarna i genomsnitt bara tillgängliga för resenärer under 65 procent av den
betalda förartiden. Lönekostnaden för den tid som förarna inte är tillgängliga för resenärerna var 2,8
miljarder kr. För att få en uppfattning om proportionerna kan man räkna om detta till andel av
förarkåren. Omräknat innebär detta att av totalt cirka 18 000 förare som kör upphandlad busstrafik
så träffar 6 300 förare aldrig några resenärer. När inte förarna kör resenärer kör de tomma bussar
tillbaka till garaget, sitter och väntar vid ändhållplatser och så vidare.
I 13 procent av alla utförda kilometrar med buss körs fordonet tomt utan resenärer ombord, när
förarna utanför tidtabell kör bussen tillbaka till garaget. Bussar som går i trafik för RKM används bara
under 20 procent av trafikdygnet. Övrig tid står bussen i depå, används för framkörning till eller från
linjen, etc.
Det är samhället som ytterst, genom de regionala kollektivtrafikmyndigheternas avtal med
trafikföretagen, betalar för fordons-, personal- och drivmedelskostnaderna. Detta gäller oavsett om
bussen är full med resenärer, om den körs tom till garaget eller om föraren sitter och väntar vid en
ändhållplats.179
Som redan nämnts finns det dock problem och risker med att ge trafikföretaget ett för stort
inflytande och ansvar inflytande över linjeläggning, vagnsstorlek, frekvens och passning mellan linjer
som beror på att operatörerna är vinstmaximerande. Det finns risk för att operatören kan välja att
satsa resurser på tidsperioder eller linjer som inte är de bästa ur samhällsekonomisk synpunkt, att
trafikföretaget kan vidta åtgärder som är lönsamma för denne, men som minskar efterfrågan hos en
annan entreprenör i ett annat område, vilket totalt sett sänker standarden för resenärerna, samt att
ett stort inflytande från operatören kan göra det svårt för beställaren att genomföra förändringar i
linjeläggning, tidtabeller och biljettpriser.180 Se vidare avsnittet Trafikföretags handlingsutrymme att
påverka utfallet av incitament i avtal i kapitel 3.5.3 Risker i avtal.
Ur Sv. Bussbranschens Riksförbunds statistik går det inte att utläsa storleken på effektiviseringspotentialen om bussföretagen skulle få ta över ansvaret för tidtabellsplaneringen och
omloppsplaneringen, men ett sätt för länstrafikbolag att minska kollektivtrafikens kostnader genom
att ta tillvara trafikföretags planerarkompetens är att upphandla kollektivtrafik i s.k. ramavtal.
Enligt Sweco har Västerås Lokaltrafik minskat sina kostnader genom att upphandla skoltrafik och
kompletterande linjetrafik i s.k. ramavtal enligt LUF. Genom ramavtalsmodellen har kostnaderna
kunnat minskas från 20 miljoner kr per år till 14 miljoner kr per år utan att operatörernas ersättning
per kilometer har sänkts. Framgångsfaktorn bygger på en smartare och effektivare planering av
befintliga resurser, som grundas på att Västerås Lokaltrafik i dag använder operatörernas
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planerarkompetens och att lösningar sker i en förtroendefull dialog och i bred samverkan.181 Se även
avsnittet Ramavtalsupphandling i kapitel 3.5.1 Antal anbud.

3.5.9.

Enkätundersökning: Upphandling och avtal

Antal anbud
Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter utom två har vidtagit åtgärder för att öka antalet
anbudsgivare vid trafikupphandlingarna, den ena kör all trafik i egen regi och den andra upphandlar
väldigt sällan. En av kollektivtrafikmyndigheterna som driver busstrafiken i egen regi har svarat
utifrån de åtgärder som de vidtagit vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken.
De vanligaste åtgärderna är att de hållit RFI eller SIU för att stämma av marknaden och presumtiva
anbudsgivares möjligheter att lägga anbud, 86 procent, och att de försökt formulera tydligare
förfrågningsunderlag, 81 procent.
En majoritet av kollektivtrafikmyndigheterna har ändrat storlek på kontrakten i syfte att öka antalet
anbudgivare. 62 procent har minskat storleken på avtalen och 33 procent har ökat storleken. Mer än
hälften av myndigheterna har ändrat avtalstiden i samma syfte, 62 procent har förlängt
kontraktstiden och 19 procent har kortat den. Det är även vanligt att ställa funktionskrav istället för
detaljkrav (eftersom vissa stora bussföretag nischat in sig på olika sätt), 62 procent.
Drygt hälften, 52 procent, genomfört kombinatoriska upphandlingar, och nästan lika många, 48
procent, byggt egna depåer istället för att trafikföretaget ska tillhandahålla depåer. Mer än en
tredjedel, 38 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har tidigarelagt eller skjutit på
trafikupphandling för att upphandlingen inte ska krocka med någon annan RKM:s upphandling
Det är dock ovanligt att direkt uppmanat trafikföretag att lägga anbud genom att ta kontakt med
företag som inte brukar lägga anbud. Endast 19 procent har gjort det. Ingen har erbjudit betalning till
anbudsgivare för visst antal timmar som de lagt ned på anbudsarbete.
Flera myndigheter har vidtagit andra åtgärder än de som räknades upp bland svarsalternativen. En
har delat in upphandlingen i ett stort antal paket för anbudsgivarna att välja mellan, en annan har
vidtagit åtgärder som ger stora och små företag samma möjlighet genom att lägga anbud på enstaka
fordon (minst 1). Västtrafik har Infört partnerskap, Västtrafiksmodellen och resandeincitament, vilket
gör det mer attraktivt att lägga anbud.
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Figur 15 Andel RKM som vidtagit åtgärder för att öka antalet anbudsgivare vid trafikupphandlingar

Risker i avtal
Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som upphandlar trafik har vidtagit åtgärder för att
minska risker som kan vara kostnadsdrivande vid upphandlingar. Nästan alla, 90 procent, har försökt
formulera tydligare förfrågningsunderlag. Näst vanligaste åtgärden, som har använts av 81 procent,
är användning av indexklausuler i avtalen för att kompensera trafikföretagen för kostnadsökningar.
43 procent har ändrat ålderskraven på bussarna så att de kan användas under längre tid av sin
tekniska livslängd, och lika stor andel har förlängt avtalstiden så att bussarna kan användas under
längre tid av sin tekniska livslängd.
En tredjedel av kollektivtrafikmyndigheterna, 33 procent, har använt trepartsavtal/samverkansavtal
mellan RKM/länstrafikbolag, trafikföretag och kommun. Och en femtedel, 19 procent, har minskat
volymen viten i avtalen.
Flera myndigheter har vidtagit andra åtgärder. En svarar att de gett större ansvar för trafikföretagen
gällande tidtabellsplaneringen. En annan att de infört partnerskap: Västtrafiksmodellen, Infört bonus
– uppsidor större än risker för viten samt resandeincitamentsavtal.
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Figur 16 Andel RKM som vidtagit åtgärder för att minska risker som kan vara kostnadsdrivande vid upphandlingar

Funktionskrav
En mycket stor andel av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, 85 procent har ställt
funktionskrav (t.ex. ”… ska utformas så att en rullstol kan passera obehindrat” eller ”Utsläppen av Y
ska inte överstiga XX”) istället för detaljkrav (t.ex. ”… ska maximalt vara XX cm bred” eller ”ska
använda drivmedlet Z”) vid upphandlingar för att trafikföretagen som lägger anbud ska välja den
mest kostnadseffektiva lösningen. Endast 15 procent har inte gjort det.
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Figur 17 Andel RKM som ställt funktionskrav istället för funktionskrav vid upphandlingar för att trafikföretagen som
lägger anbud ska välja den mest kostnadseffektiva lösningen
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Antal fordonstyper
En majoritet av kollektivtrafikmyndigheterna, 57 procent, minskat antalet fordonstyper i respektive
avtal i syfte att minska kostnaderna, medan 38 procent inte har gjort det. En av respondenterna har
svarat både ja och nej eftersom de valt att göra funktionsupphandlingar där de inte anger storlek på
fordon utan lämnar det till anbudsgivaren. De ger endast uppskattat kapacitetsbehov. Två
respondenter har inte svarat på frågan. Dessa upphandlar inte trafik.
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Figur 18 Andel RKM som minskat antalet fordonstyper i respektive avtal i syfte att minska kostnaderna

Standardisering av fordon
Samtliga tjugo kollektivtrafikmyndigheter som har besvarat frågan har svarat att de valt att använda
Buss 2014/2010-standarden vid upphandling för att öka standardiseringen av bussarna. Den som inte
svarat på frågan upphandlar inte trafik.
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Figur 19 Andel RKM som använder Buss 2014/2010-standarden vid upphandlingar
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3.6.

Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning

En rad rapporter pekar på att det finns ett stort behov av ökade kunskaper för att kollektivtrafiken
ska bli mer kostnadseffektiv. Åtgärderna som föreslås i litteraturen kan delas in i
kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning.

3.6.1.

Kunskapsuppbyggnad

Flera rapporter pekar på att kunskapen om olika avtals konsekvenser är otillräcklig och att de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna därför inte vet vilka konsekvenser som deras beslut om avtal
får.
Pyddoke och Lindgren skriver att ”Det finns för närvarande ytterst litet evidensbaserade
rekommendationer för hur kollektivtrafikavtal bör konstrueras för att på bästa sätt ge drivkrafter för
att nå målen. Detta projekt [Uppföljning av E20-avtalet] kan ses som ett första steg på vägen mot att
skapa en sådan kunskapsbas.”182 Denna kunskapsbrist framhålls även av K2. De pekar på att det i dag
saknas kunskap om vilken typ av trafikavtal som ger störst effekt på kollektivtrafikresandet.
Teoretiskt kan man dock visa att ersättning till entreprenören per resenär är att föredra framför
ersättning för producerad kilometer eller timme. Utveckling av kontraktsformer med betydande
inslag (helt eller delvis) resenärsincitament pågår, men det är för tidigt att dra några slutsatser av
dessa.183
Även Trafikanalys framhåller detta problem. De menar att kollektivtrafiken ”bedrivs i en sorts
informationsskugga” som gör det fortsatt svårt med kvantitativ uppföljning av måluppfyllelse och
rimligheten i resursfördelningen. Det saknas enligt myndigheten ett sammanhållet faktamaterial som
skulle kunna stödja de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i deras val av avtalsform.184
Nilsson pekar på att beställarna av kollektivtrafik fattar beslut om specificering av hur trafiken ska
utformas utan förhandskunskap om vilka konsekvenser besluten kan förväntas leda till. Detta beror
på att det saknas uppföljningar av de kontrakt som upphandlas och vilka effekter kontraktens och
ersättningens utformning får för kostnader, antalet resenärer, kundnöjdhet etc. Nilsson menar att
det är omöjligt att koppla samman respektive kontrakt med faktiska utbetalningar mot respektive
kontrakt, liksom att ställa kostnader i förhållande till antal resenärer, till trafikutbud etc. Det innebär
att man i branschen saknar möjlighet att utan stort merarbete följa upp hur kostnader och trafik
utvecklas. Det är inte heller möjligt att besvara frågor om vilka avtals- och ersättningsformer som
fungerar bättre eller sämre under olika förutsättningar.185
Nilsson, Pyddoke och Anderson framhåller att den upphandlade kollektivtrafiken styrs på grundval av
ett ofullständigt underlag. Det finns ett informationsproblem inom kollektivtrafiken genom den
bristande kunskapen om svensk kollektivtrafik som finns och det svaga intresset för att bygga upp en
kunskapsbas för att utifrån svenska studier bedöma effekterna av olika styrmedel på kostnader,
antalet resor osv. Detta medför att det i dag inte är möjligt för enskilda kollektivtrafikmyndigheter att
jämföra kostnaderna för den egna verksamheten med de kostnader som andra
kollektivtrafikmyndigheter har för en trafik som i många hänseenden är identisk. I den utsträckning
olika kollektivtrafikmyndigheter använder olika utformning av avtalen är det inte heller möjligt att
jämföra effekterna av respektive utförande.186
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För att komma tillrätta med kunskapsbristerna föreslår litteraturen åtgärder på en rad områden:
Forskning
För att komma tillrätta med brist på evidensbaserad kunskap behövs det mer forskning. Behovet av
forskning om avtal och upphandling har redan nämnts. Men även på andra områden behövs det
ytterligare forskning, bl.a. differentiering av biljettpriset för att jämna ut resandet samt optimering av
fordonsstorlek utifrån passagararbelastning, kostnader och energibehov.
Storlek på beställarorganisationen
Nilsson, Bergman och Pyddoke lyfter fram behovet av beställarkompetens och att beställaren måste
ha ”tillräckliga muskler”. Beställarorganisationen får inte bli för liten. Den måste ha tillräcklig
bemanning för att följa marknaden, formulera förfrågningsunderlag, genomföra tillsyn och
uppföljning av verksamheten. Att spara pengar genom att inte ge beställarkanslierna tillräckliga
resurser kan vara förödande för verksamhetens långsiktiga utveckling.187
Systematisk uppföljning och analys av ingångna avtals effekter
Några rapporter har pekat på att det behövs en systematisk insamling, registrering, sammanställning
och analys av ingångna avtal och deras effekter på kostnader, resande och trafikutbud. Enligt Nilsson,
Bergman och Pyddoke bör detta göras av respektive beställare. De anser att beställarna behöver följa
upp verksamhetens resultat i syfte att säkerställer kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring.
Här handlar det om att mer genomtänkt och systematiskt analysera vilka effekter verksamheten får,
blir det billigare, finns det problem och vad beror de på? Om beställaren ska kunna lära av sina
erfarenheter behövs systematiskt sammanställda data och jämförelser över tid.188
Trafikanalys anser att respektive regional kollektivtrafikmyndighet ska följa upp avtalen löpande för
att höja kompetensen om hur man kan få mer trafik och resande för en given kostnad. Myndigheten
menar att den rapport om den upphandlade trafiken som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
varje år ska offentliggöra enligt EU:s kollektivtrafikförordning kan användas för att öka
kostnadskontrollen. Denna rapportering har ännu inte kommit igång i Sverige. Den årliga rapporten
ska enligt kollektivtrafikförordningen bl.a. möjliggöra ”utvärdering av kollektivtrafiknätets
effektivitet, kvalitet och finansiering”. Enligt EU-kommissionen riktlinjer bör de årliga rapporterna
fungera som en mer samlad insamling av data och möjlighet till benchmarking.189
Nilsson föreslår i en annan rapport att uppföljningen bör göras i en fristående branschgemensam
organisation. Han menar att saknas mekanismer för inbyggd kontroll och kvalitetsuppföljning inom
kollektivtrafikbranschen, därför bör det etableras en fristående branschgemensam organisation med
ansvar för systematiska uppföljningar av den verksamhet som bedrivs. Denna särskilda
granskningsorganisation skulle säkerställa att den information som sammanställs kan tolkas på ett
kompetent sätt. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör, med de nationella
kvalitetsregistretren inom vården190 som förebild registrera kostnader enligt ingångna avtal och att
man löpande måste mäta faktiska kostnader, resande och trafikutbud under avtalsperioden.191
Trafikanalys har tagit initiativ till att systematiskt samla in trafikavtal. Myndigheten har samlat in
busstrafikavtalen och sammanfattat dem i en rapport. Rapporten innehåller jämförelser av vad en
utbudskilometer och en påstigning kostar, för olika typer av avtal, däremot görs ingen djupare
analys. Eftersom olika variabler samvarierar med varandra så måste orsakssamband sökas med
multivariata metoder, men den analysen faller enligt Trafikanalys utanför rapporten.192
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Beställarorganisation för hela landet
Nilsson föreslår att alla kollektivtrafikupphandlingar ska göras av en professionell
beställarorganisation för hela landet för att öka kostnadseffektiviteten i upphandlingarna. Han pekar
dessutom på att en del beställare, i synnerhet de små, genomför upphandlingarna med flera års
mellanrum och tappar på så sätt kompetens under mellantiden. Detta problem, liksom rena
felaktigheter och oklart formulerade och utvärderade upphandlingskrav, skulle kunna undvikas
genom en professionalisering i form av en skräddarsydd organisation som genomför samtliga
upphandlingar.
Ägaren av trafiken skulle enligt förslaget fortfarande besluta vilka mål som ska uppnås liksom vilken
avtalsmodell som ska användas. Därefter skulle uppgiften att genomföra upphandlingarna övergå till
en expertorganisation. Det finns enligt Nilsson sannolikt synergier som kan innebära att beställaren
kan göra ekonomiska besparingar med en sådan organisation. Denna potential blir ännu större om
man anpassar upphandlingarnas och kontraktens utformning till de erfarenheter som
uppföljningsverksamheten ger belägg för. 193
Benchmarking
Ytterligare en metod för utvärdering och kunskapsuppbyggnad inom kollektivtrafiken som tas upp i
litteraturen är benchmarking. Som redan nämnts ska den årliga rapporten som de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ska ta fram enligt EU:s kollektivtrafikförordning bl.a. möjliggöra
benchmarking.
Genom benchmarking kan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna lära av varandra. Svensk
Kollektivtrafik tar fram statistik på en rad områden som används eller kan användas som underlag för
benchmarking: Kollektivtrafikbarometern som är en resvane-, kvalitets och attitydundersökning som
gjorts sedan år 2001, Kollektivtrafikkompassen (f.d. Stadstrafikkompassen) som omfattar statistik
från tätortstrafik i ca 70 svenska städer baserad på 43 nyckeltal, Barometer för anropsstyrd
kollektivtrafik (färdtjänst, sjukresor och övrig anropsstyrd trafik) samt miljö- och fordonsdatabasen
Frida.
Trafikanalys tar fram och publicerar statistik om regional linjelagd kollektivtrafik och färdtjänst samt
helt kommersiell linjetrafik på vatten och på väg. SKL tar fram Öppna jämförelser för kollektivtrafiken
som bygger på Svensk Kollektivtrafiks och Trafikanalys statistik. I Öppna jämförelser kollektivtrafik
jämförs utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och
ekonomi.
Huvudsyftet med Öppna jämförelser är enligt SKL att bidra till starkare politisk styrning av
kollektivtrafiken. För att kunna stärka den politiska styrningen, och därmed också medvetenheten
om kostnader, prioriteringar och olika samhällsnyttor, krävs relevanta indikatorer som både
underlättar en uppföljning av uppsatta mål, och politisk styrning. En bättre och tydligare styrning
innebär att man kan ställa krav, helt i linje med kollektivtrafiklagens mål att ge bättre förutsättningar
för politisk styrning. Med hjälp av Öppna jämförelser får de ansvariga politikerna också ett verktyg
för kostnadskontroll.
Öppna jämförelser skapar möjligheter för politikerna att följa upp verksamheten. Ett viktigt politiskt
område är, enligt SKL, resursfördelning. Ett syfte blir därför att öka kunskapen om den samhällsnytta
som kollektivtrafiken bidrar till och vad man kan få i kollektivtrafikväg för en viss kostnad, genom att
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öka tillgången till jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader. Tanken är att olika län
genom jämförelser ska kunna lära av varandra, speciellt om länen liknar varandra till exempel när det
gäller befolkningsunderlag. Jämförelser stimulerar till förbättringsarbete, vilket i slutändan ska ge
bättre kollektivtrafik till invånarna.194
Ett problem på benchmarkingområdet är att det finns betydande brister i Trafikanalys statistik om
kollektivtrafik195. Bristerna sammanfattas i en skrivelse som Svensk Kollektivtrafik och de andra
intresseorganisationerna inom kollektivtrafiken har skickat till infrastrukturministern och Trafikanalys
generaldirektör.196

3.6.2.

Kunskapsspridning

Det finns inte bara behov av att öka kunskapen, utan även att sprida den kunskap och de
erfarenheter som finns till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. PwC pekar på att de största
trafikföretagen ”sitter på ett enormt informationsövertag” jämfört med både mindre lokala
konkurrenter och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som bara handlar upp stora trafikavtal
vart femte eller tionde år. De största trafikbolagen har blivit experter på trafikupphandlingar.
Eftersom de största bussföretagen verkar i hela landet och deltar i flera upphandlingar varje år kan
de ha flera upphandlingsexperter anställda.197
UPNÄT
Svensk Kollektivtrafik driver ett antal olika nätverk som regelbundet träffas för erfarenhetsutbyte
inom olika områden hos regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. UPNÄT är Svensk
Kollektivtrafiks nätverk för de som arbetar med upphandlings- och avtalsfrågor hos medlemmarna.
Vid nätverksträffarna utbyts erfarenheter kring olika upphandlingsfrågor och frågor kring
avtalsprocessen och modellavtal.198 Svensk Kollektivtrafik har rekryterat en affärutvecklare som
deltar i UPNÄT:s möten
Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA)
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik arbetar inom ramen för Kollektivtrafikens
avtalskommitté, KollA, för att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg
som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess. I KollA ingår representanter från såväl beställar- som
entreprenörssidan. Genom att ta tillvara goda exempel, utveckla standardiserade dokument och
modellavtal samt sprida kunskap om innovativt upphandlingsarbete ger Avtalsprocessen
förutsättningar för mer kollektivtrafik för pengarna och goda upphandlingar för båda
parter.199 Partnersamverkan genomför även seminarier, temadagar och konferenser för att sprida
kunskap om avtals- och upphandlingsfrågor.
K2
K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. K2 forskar om hur
kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner samt utbildar
kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik
förs på vetenskaplig grund. K2 bedriver bl.a. forskning inom Effektivare styrning, Kontrakt för
samverkan, Innovativ finansiering samt Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med
kollektivtrafiken.200
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3.6.3.

Enkätundersökning: Kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning

En vanlig åtgärd för att öka kunskapen om olika avtalstypers och incitaments effekter på kostnader,
resande osv. i syfte att minska kostnaderna är att delta i Svensk Kollektivtrafiks upphandlingsnätverk,
Upnät. 71 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har deltagit i Upnät. Den näst
vanligaste åtgärden är att delta i Partnersamverkans nationella och regionala
upphandlingsseminarier. Nästan sex av tio kollektivtrafikmyndigheter har deltagit Partnersamverkans
seminarier.
Nära fyra av tio regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar systematiskt med att sammanställa och
analysera data för att öka kunskapen om olika avtalstypers och incitaments effekter på kostnader,
resande etc.
Flera kollektivtrafikmyndigheter har kompletterat sina svar. En skriver att de har gjort en grundlig
genomgång och utvärdering av befintliga avtal och utvecklat en ny affärs- och avtalsmodell som
förväntas skapa förutsättningar för att erbjuda kunden en mer positiv reseupplevelse genom bättre
kvalitet och leveranssäkerhet och därmed bidra till intäktsökning och måluppfyllelse. En annan
konstaterar att fordonsleverantörerna inte följer Buss 2014, vid uppföljning efter trafikstart visar det
sig att leveranserna har stora brister. Fordonsleverantörerna konstaterar att ingen har kontrollerat
detta tidigare. En tredje myndighet skriver att de i dag har 14 avtal i linjetrafiken och avser att teckna
30 i skolskjuts/serviceresor. Detta medför en naturlig nära kontakt med trafikutövarna. Dessutom är
det en som framhåller att de avser att bli mer delaktiga i t.ex. Partnersamverkans nationella och
regionala upphandlingsseminarier.
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Figur 20 Andel RKM som arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen om olika avtalstypers och incitaments effekter på
kostnader, resande osv. för att minska kostnaderna
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3.7.

Andra driftsformer än upphandling

Att upphandla kollektivtrafik av kommersiella trafikföretag är inte den enda möjligheten att bedriva
kollektivtrafik. Det är även möjligt att bedriva trafiken i egen regi, att överlåta trafikföretag bedriva
den helt kommersiellt och att överlåta trafiken till frivilliga krafter så att den kan bedrivas delvis
ideellt.

3.7.1.

Kollektivtrafik i egen regi

Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på det kan finnas rent ekonomiska motiv för att avstå från
konkurrensutsättning. Med få budgivare går det inte, som, att få den konkurrens i upphandlingarna
som är en förutsättning för att hålla nere beställarens kostnader. Om bara något enstaka företag
lägger anbud i dag och i framtiden är det ibland inte möjligt att hålla nere kostnaderna. Men
författarna menar också att man kan vända på frågan. De hävdar att det är beställarens uppgift att
säkerställa att det finns tillräckligt många budgivare på marknaden. Beställaren bör därför förbättra
förutsättningarna för detta.201
PwC har genom en intervjustudie analyserat för- och nackdelar med att i Region Örebro bedriva
busstrafiken i egen regi, egen regi i samverkan med Västerås Lokaltrafik och att inte gå över till egen
regi utan istället förbättra upphandlingarna i syfte att öka konkurrensen och antalet anbudsgivare.
Fördelarna med att bedriva busstrafiken i helt egen regi är bättre möjlighet att genomföra
förändringar i befintlig trafik, bättre anställningstrygghet för förare och att regionen får kontroll över
hela produktionskedjan, att det skapar möjlighet att kontrollera kostnaderna, att beslutsvägarna blir
kortare än med upphandling och att det är juridiskt relativt okomplicerat. Sweco pekar i en förstudie
om att bedriva kollektivtrafik i egen regi i Jämtland dessutom på att offentliga bolag har högre
kreditvärdighet, varumärket mot resenärerna blir tydligare, styrningen blir bättre, flexibiliteten ökar
när det gäller fordon, förare och beställningscentral m.m., kommunernas insyn i verksamheten
underlättas, det går att använda regionens resurser vid rekrytering och annan overhead, uppföljning
förenklas (FRIDA, Rebus), administrationen blir effektivare och det går att får stordriftsfördelar vid
inköp av drivmedel m.m.202
Det finns även nackdelar med att driva trafik i egen regi. En hänger samman med effektiviteten. I ett
samarbete mellan det offentliga och det privata är det, enligt klassisk ekonomisk teori och
forskningen om samverkan mellan det offentliga och det privata, den offentliga sektorns uppgift att
säkerställa den allokativa effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar väl mot olika mål och
motiv som samhället har för att engagera sig i kollektivtrafik) och den privata sektorns uppgift att
säkerställa den produktiva effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna produceras effektivt). Något
förenklat skulle man kunna säga att den offentliga parten har ansvaret för att resurserna används till
rätt saker ur ett samhällsperspektiv och den privata partnern för att resurserna används på bästa sätt
för givna ändamål.203
Andra nackdelar vid en övergång till egen regi är att regionen inte har drivit trafik i egen regi på
många år och att det därför finns risk att rätt kompetenser saknas, att det krävs stora investeringar,
att osäkerhet är stor vid införandet samt att uppstartkostnaderna är stora och uppstartstiden är lång.
Sweco framhåller ytterligare generella nackdelar: lokala trafikföretag kan slås ut, svårt att börja
upphandla igen om lokala trafikföretag har lagt ned sin verksamhet, risk för fler deltidstjänster om
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förarna blir offentliganställda (idag gör de egna åkarna andra uppgifter mellan arbetspassen) och
med bara en operatör finns det ingen konkurrens.
Enligt PwC analys av ger kollektivtrafik i egen regi tillsammans med ett befintligt kommunalt ägt
bussföretag, i detta fall Västerås Lokaltrafik, samma fördelar som egen regi ovan. Dessutom blir
verksamheten en del av en redan befintlig organisation som framgångsrikt driver bussbolag med
nöjda resenärer och förare samt hög driftssäkerhet. Dessutom blir osäkerheten mindre vid i
uppstarten. Till detta kommer stordriftsfördelar som resulterar i lägre uppstartskostnader än helt
egen regi och sannolikt lägre framtida kostnader. Nackdelarna är osäkerhet om vilken värdering som
ska gälla för Västerås Lokaltrafik och viss osäkerhet vid driftsövertagandet.
Fördelarna med att inte gå över till egen regi utan istället förbättra upphandlingarna är följande:
möjlighet att i framtida upphandlingar styra mer mot de aspekter man är missnöjd med i nuvarande
avtal, att upphandling i konkurrens i teorin resulterar i det bästa priset, att det finns ett tydligt
regelverk kring upphandling av kollektivtrafik och att det har en juridiskt etablerad form. Nackdelarna
är att långa avtal kan resultera i låg flexibilitet, att små trafikbolag kan slås ut, att upphandling av
kollektivtrafik är en lång och kostsam process, att upphandlingar ofta överklagas vilket är kostsamt,
att det historiskt varit stora driftstörningar, relativt låg kundnöjdhet idag och att det är svårt att
påverka kundnöjdheten och lägre resandeökning än förväntat/önskat, otrygg anställningsform för
förarna samt att det troligen blir stora kostnadsökningar vid nästa upphandling.204
Utöver Region Örebro Län och Jämtland har Skåne, Värmland och Dalarna, enligt PwC, undersökt
möjligheten att driva kollektivtrafik i egen regi. Dessutom körde Östgötatrafiken busstrafik i väntan
på att en överprövning av en upphandling som inletts skulle slutföras.205 Region Örebro har beslutat
gå över till trafik i egen regi i samarbete med Västerås Lokaltrafik. I dag körs kollektivtrafik i egen regi
i Västerås Lokaltrafik, Luleå Lokaltrafik, Göteborgs Spårvägar, Borås Lokaltrafik, Skellefteå buss och
Gamla Uppsala Buss.
Analyserna av hur kostnaderna påverkas av att busstrafik körs i egen regi är motstridig. Å ena sidan
pekar Vigrens analys på att kostnadseffektiviteten är lägre i kontrakt som direkttilldelas en offentligt
ägd operatör. Offentligt ägda företag hade enligt hans analys signifikant högre kostnader än privat
ägda företag och att det fanns vinster att hämta från att konkurrensutsätta icke upphandlad trafik.206
Å andra sidan visar Hulténs analys att de offentligt ägda bussföretagen i Sverige, som får sig trafiken
tilldelad, inte har högre kostnader än företag som vinner trafiken i upphandlingar. Kostnaderna per
påstigande är 30 procent lägre i de tre kommuner som använder direkttilldelning av busstrafiken till
ett offentligt företag än i storleksmässigt jämförbara kommuner som använder upphandling i
konkurrens för att välja ut en operatör. Skillnader är dock inte statistiskt signifikanta.207

3.7.2.

Helt kommersiell kollektivtrafik

Den 1 januari 2012 fick trafikföretagen fritt etablera helt kommersiell kollektivtrafik i alla geografiska
marknadssegment. Genom den nya kollektivtrafiklagen avskaffades även begränsningen för
kommersiella bussföretag att bedriva lokal och regional kollektivtrafik. Därigenom skulle, enligt
propositionen, dynamiken på kollektivtrafikmarknaden öka och bidra till ett större utbud av
kollektivtrafik och ökat resande. För resenärerna förväntades den nya regleringen kunna leda till ett
större antal resealternativ och ökad valfrihet. Marknaden för persontrafik på järnväg öppnades från
och med oktober 2010.
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Marknadsöppningen i den regionala kollektivtrafiken har hittills haft en högst marginell betydelse på
utbudet och resenärernas valmöjligheter. I den regionala kollektivtrafiken körs endast 2,9 procent på
rent kommersiella grunder (2014), och då huvudsakligen i vissa begränsade nischer. Däremot finns
det finns ett stort kommersiellt inslag på 44 procent i den interregionala trafiken, särskilt på järnväg
där 37 procent av trafiken utförs helt utan subventioner.208
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan sänka sina kostnader genom att överlåta trafik till
trafikföretag som avser att bedriva den helt kommersiellt eftersom de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna då inte längre behöver delfinansiera denna trafik med skattemedel.
Innan marknaden för kommersiell busstrafik öppnades år 2012 pekade WSP på att om
trafikhuvudmännens ensamrätt att bedriva kollektivtrafik tas bort kommer den helt kommersiella
trafiken med stor sannolikhet att vara begränsad och framförallt uppstå på linjer och i områden med
stort resande. Detta gör samtidigt att trafikhuvudmännen framförallt kommer att få konkurrens i
trafikstarka områden och relationer, dvs. i områden och på linjer som används för att korsfinansiera
trafik med lågt resande, t.ex. i glesbygd. Trafikhuvudmännens intäkter kommer därför att minska.209
Nilsson pekar på samma problem. Om en regional kollektivtrafikmyndighet släpper kollektivtrafik
som denne bedömer kan drivas kommersiellt lönsamt, så överlåter den samtidigt trafik som bidrar till
att hålla nere underskottet i den egna verksamheten. Ju mer trafik som övergår från att bedrivas
med stöd från samhället till att genomföras i privat regi desto större blir kostnaderna för
skattebetalarna.210 Även Hultén pekar på risken för ”cherry picking”.211
Ett annat problem som både Hultén och WSP framhåller är att det är svårt att integrera kommersiell
kollektivtrafik med subventionerad trafik. Kollektivtrafiken i städerna (där man kan anta att den
största potentialen att bedriva kommersiell trafik finns) bedrivs i dag i hög grad som nätverk där det
råder mycket stora systemeffekter. Eftersom den helt kommersiella kollektivtrafiken framförallt
kommer att erbjuda trafik på enstaka linjer så kommer det sannolikt att bli krångligare att resa för de
resenärer som väljer att resa med den helt kommersiellt trafiken. För företagen som erbjuder helt
kommersiell kollektivtrafik medför den stora systemeffekten i städerna att det blir svårt att erbjuda
konkurrenskraftiga alternativ till den subventionerade kollektivtrafiken.212
WSP framhöll även att de olika villkoren mellan trafik som subventioneras med skattemedel och den
rent kommersiella trafiken kommer att göra det svårt för den kommersiella att konkurrera.213 Den
upphandlade kollektivtrafiken delfinansieras till omkring 50 procent av kommuner och
landsting/regioner genom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, medan den helt kommersiella
kollektivtrafiken ska bära sina egna kostnader och gå med vinst.
Om kollektivtrafik som i dag delfinansieras och upphandlas av de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ersätts av kommersiell trafik kommer biljettpriser att behöva höjas och
utbudet minskas. Forskningen är tydlig om att höjda biljettpriser och minskat utbud leder till ett
minskat kollektivtrafikresande214. Eller som Trafikanalys skriver ”Från forskning vet vi att lokal och
regional kollektivtrafik i ett system helt utan subventioner kommer att leda till mindre trafik och
högre priser än det optimala. Därför subventioneras kollektivtrafik…”215
Ytterligare ett problem är att den kommersiella kollektivtrafikens saknar helhetssyn. Trafikanalys
framhåller att ”Den kommersiella trafiken tar inget långsiktigt och inget övergripande ansvar för ett
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läns kollektivtrafik utan det ansvaret ligger hos RKM.”216 Holmberg beskriver detta som en
målkonflikt mellan det företagsekonomiska och det samhällsekonomiska synsätten inom
kollektivtrafiken. Han menar att kollektivtrafiken innehåller drag av såväl kommersiell verksamhet
som samhällelig service finansierad av skattemedel. Kollektivtrafiken ska tillgodose alla medborgares
behov och i hela landet. Detta krav finns inte på en kommersiell verksamhet. Där kan man välja ett
segment som man fokuserar på. Det är uppenbart att ett företagsekonomiskt synsätt inte alltid ger
samma utfall som ett samhällsekonomiskt. Det blir dessutom ännu mer komplicerat eftersom det
samhällsekonomiska synsättet inte tillgodoser alla samhällsmål. Inom kollektivtrafiken uppträder ofta
mål som gäller fördelning mellan olika grupper som inte enkelt kan hanteras med ett
samhällsekonomiskt synsätt.217
Privata och offentliga aktörer har olika skäl att engagera sig i en verksamhet. Den offentliga sektorns
skäl för att engagera sig i kollektivtrafik att säkerställa samhällsintressen och öka samhällsnyttan.
Privata företags beteende styrs istället av att de är vinstmaximerande.
Om man utgår från klassisk ekonomisk teori och de olika forskningsinriktningar som bildar grunden
för teorierna om samverkan mellan det offentliga och det privata bör kollektivtrafikförsörjningen,
som redan nämnts, utformas utifrån vad som är samhällets mål för trafikförsörjningen. Detta är inte
möjligt om kollektivtrafik bedrivs helt kommersiellt.
Det är först när man har en tydlig bild av samhällets mål som man kan avgöra hur
kollektivtrafikförsörjningen bör organiseras och vilken roll privata operatörer bör spela. Då kan man
organisera samverkan så att såväl den allokativa effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar
väl mot olika mål och motiv som samhället har för att engagera sig i kollektivtrafik) som den
produktiva effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna produceras effektivt) kan tas tillvara.218
Utredningen om järnvägens organisation framhåller att den s.k. 21-dagarsregeln skapar problem för
resenärerna, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och i vissa avseenden även för de företag
som vill köra helt kommersiell kollektivtrafik. Regeln innebär att buss- och tågföretag som kör helt
kommersiell kollektivtrafik kan upphöra med sin trafik efter tre veckor, medan kollektivtrafiklagen
och upphandlingslagstiftningen kräver en process på upp till två till tre år för att de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ska kunna ersätta den trafik som de kommersiella företagen har lämnat
med några dagars varsel. I värsta fall kan detta medföra att resenärerna blir helt utan kollektivtrafik
under tre år tills den regionala kollektivtrafikmyndigheten fattat nödvändiga beslut och upphandlat
trafiken. Utredningen konstaterar att regeln medför att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
inte vågar släppa från sig systemkritiska linjer.219 Detta innebär i sin tur att trafikföretagen får det
svårare att starta helt kommersiell trafik.

3.7.3.

Delvis ideell kollektivtrafik

Trafikanalys har pekat på att det är möjligt att sänka kollektivtrafikens personalkostnader genom att
driva kollektivtrafik med s.k. byabussar.220 Även Kollektivtrafikkommittén tog upp frågan om att
bedriva kollektivtrafik med frivilligarbete. Kommittén menade att höga trafikeringskostnader och
brist på entreprenörer i vissa delar av landet gör att huvudmännen inte kan upprätthålla acceptabel
tillgänglighet i glesbygdsområden. Ett sätt kan då vara att försöka utnyttja den sociala ekonomins
möjligheter.
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Försök med s.k. byabussar har enligt utredningen fungerat bra så länge eldsjälarna orkar. För mer
uthålliga lösningar behövs ofta någon form av professionellt och ekonomiskt stöd.
Trafikhuvudmännen bör därför söka samarbete med byalag, idrottsföreningar och andra lokala
krafter i syfte att utveckla en kostnadseffektiv lokal transportservice i glesbygder. Generös
tillståndsgivning, professionellt bistånd och ekonomisk hjälp ger stimulans till lokala aktörer som visat
intresse och engagemang.
Fördelar är att de boende i bygden får fler resmöjligheter till ett billigt pris. Människor får större
möjligheter att bo kvar och man når miljövinster genom färre bilresor. Kollektivtrafikkommittén
föreslog att trafikhuvudmännen aktivt skulle söka samverkan med intresserade organisationer inom
den sociala ekonomin samt stödjer utbildning av frivilliga förare av byabussar och liknande trafik, så
att förarna kan erhålla taxiförarlegitimation och få bra kunskap om kollektivtrafiken i länet.221
Trafik med byabussar betalas oftast av kommunen eller trafikföretag som är aktiva i kommunen.
Bussen körs av de som bor i byn och föraren får ingen ersättning. Föraren måste däremot tillstånd för
att få ta betalt av passagerare. Exempel på byabussar finns i Kölsillre (Ånge kommun), Korsholms
kommun och Dunker (Flens kommun).222
Erfarenheterna av byabussprojekt med frivilliga förare är blandade. En del projekt har lags ned på
grund av lågt intresse, medan andra har gått över och blivit ordinarie linjetrafik. Ett hinder för att
utveckla konceptet med frivilliga förare inom kollektivtrafiken i glesbygd är det faktum att föraren
måste ha taxilegitimation om man vill ta betalt av resenärerna. Byabussar är därför, om de ska kunna
köras av frivilliga förare, förhindrade att ta ut avgifter för trafiken. Ett generellt problem för
byabussar och liknande verksamheter som kräver ett starkt lokalt engagemang är att klara av att
driva verksamheten över tid. För att projekt med byabussar ska lyckas krävs i grunden en stark
organisation av typen hembygdsförening, byalag eller liknande. Det är också svårt att hitta frivilliga
förare.223
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3.7.4.

Enkätundersökning: Bedriv trafiken på annat sätt än genom
upphandling

Egen regi
Över hälften, 53 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har övervägt att bedriva all trafik eller en
del trafik i egen regi. 43 procent har övervägt att driva delar av verksamheten i egen regi och 10
procent har övervägt att sluta upphandla och gå över till att bedriva kollektivtrafiken helt i egen regi.
14 procent driver redan trafiken i egen regi. En tredjedel har inte övervägt detta.

Har övervägt att
bedriva hela
verksamheten i
egen regi
10%

Vi har inte övervägt
detta
33%

Har övervägt att
bedriva delar av
verksamheten i
egen regi
43%

Vi bedriver redan
viss trafik i egen
regi
14%

Figur 21 Andel RKM som övervägt att sluta upphandla och gå över till att bedriva kollektivtrafiken i egen regi

Helt kommersiell kollektivtrafik och delvis ideell kollektivtrafik
En stor majoritet, 67 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har varken överlåtit kollektivtrafik för
att den ska köras helt kommersiellt eller delvis ideellt. 14 procent har överlåtit trafik till för att den
skulle köras som helt kommersiell kollektivtrafik. En av de som överlåtit trafik svarar att de överlåtit
flygbusstrafik. En annan skriver att en linje att köras kommersiellt från och med februari 2018. En
tredje skriver att de kommersiella initiativ som funnits har lagts ner igen.
10 procent har överlåtit trafik till ideell verksamhet för att den skulle köras med byabuss eller
liknande. En av de som svarar att de överlåtit trafik till ideell verksamhet skriver också att projektet
är avslutat.
En respondent pekar på att det finns ett exempel där två kommuner har skapat en linje själva med
trafik mellan kommunerna.
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Figur 22 Andel RKM som överlåtit kollektivtrafik till ideell verksamhet eller för att drivas helt kommersiellt

3.8.

Restid och framkomlighet

Flera rapporter framhåller att åtgärder som ökar reshastighet och minska restiden kan vara mycket
kostnadseffektiva. Enligt en bok som tagits fram av K2 tillsammans med Statens vegvesen i Norge och
Urbanet Analyse är bättre framkomlighet för buss och spårvagn en av de mest lönsamma åtgärderna
som kan genomföras i större stadsområden. Analyser visar att 10 procents ökad hastighet kan ge
omkring 9 procent lägre kostnader för kollektivtrafiken.224
Hastigheten påverkar driftskostnaderna genom att den påverkar omloppstider och antal fordon och
förare som är i drift. En hög reshastighet gör att fordonen kan utnyttjas effektivare, vilket gör det
möjligt för färre bussar att köra fler turer.225
Restiden har även mycket stor betydelse för resenärerna. Restiden är en av de tyngst vägande
faktorerna när man väljer vilket färdmedel som man ska resa med. Restiden påverkar dessutom både
resandet och färdmedelsfördelningen. Genom att minska restiden går det att öka
kollektivtrafikresandet.
Ett sätt att beskriva hur restiden påverkar efterfrågan på kollektivtrafik är att redovisa
efterfrågeelasticiteten för restid, dvs. restidselasticiteten. Med restidselasticitet menas med hur
många procent resandet ändras när restiden ändras med 1 procent.
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Som generella mått kan anges:



10 procents minskning av åktiden (den tid man sitter i fordonet) ger 4 till 6 procent fler
resenärer, elasticiteten är -0,4 till -0,6 dock högre för tåg (-0,6 till -0,8)226
10 procents minskning av gångtiden ger 3 till 4 procent fler resenärer (upp till 8 procent för
tjänsteresor)227

Detta är de kortsiktiga effekterna. Efter 5-10 år kan effekterna bli 50 procent högre.228
Lägre driftkostnader genom kortare körtider möjliggör ökad turtäthet, som ger resenärerna kortare
väntetid mellan avgångarna. Detta kan även förbättra kollektivtrafikens restidskvot gentemot bil.
Potential för överflyttning av färdmedelsandelar från bil till kollektivtrafik genom åtgärder som
prioriterar kollektivtrafiken beräknas till 8 procent och av större linjeomläggningar i befintligt gatuoch vägnät till 5 procent.229
Åtgärderna för att öka hastigheten och minska restiden kan delas in i två grupper, dels
trafikplaneringsåtgärder, och dels framkomlighetsåtgärder. Utöver att åtgärderna i båda dessa
grupper kan minska kostnader och öka kollektivtrafikresandet kan åtgärderna i respektive grupp få
andra effekter.
Förenklingar, effektiviseringar och rationaliseringar av busslinjenätet, oftast i form av stombusslinjer
som kompletteras med matartrafik, är enligt konsultföretaget Transek den klart mest
kostnadseffektiva åtgärden för att öka kollektivtrafikresandet.230
Trafikplaneringsåtgärder kan ha stor påverkan på driftskostnaderna. Driftskostnaderna för en rak
linje, krokig linje och en ringlinje skiljer flera hundra procent. Samtidigt leder genare linjedragning,
ökat avstånd mellan hållplatserna till att en del resenärer får längre gångavstånd till hållplatserna.
Holmberg pekar på att det kan finnas en målkonflikt mellan å ena sidan rörelsehindrade resenärers
behov av korta gångavstånd, som leder till fler eller krokiga linjer och därmed lägre turtäthet
och/eller längre restider givet en viss resursram, och å andra sidan flertalet resenärers prioritering av
hög turtäthet och kort restid. Målkonflikten kan lösas med kompletterande trafik som servicelinjer
för personer med funktionsnedsättningar.231
Framkomlighetsåtgärder i form av busskörfält och signalprioritering m.m. leder till ökad tillförlitlighet
och minskad risk för förseningar i kollektivtrafiken. Stockholms stad har i en översiktlig
samhällsekonomisk beräkning av framkomlighetsåtgärder på en av stombusslinjerna i Stockholm
dragit slutsatsen att framkomlighetsåtgärder kan vara samhällsekonomiskt mycket lönsamma. Den
samhällsekonomiska nyttan var omkring fem gånger större än kostnaden.232
Framkomlighetsåtgärder leder dessutom till bättre arbetsmiljö för bussförarna233 och bättre komfort
för resenärerna. Körfält som är reserverade för busstrafik ökar förutsättningarna för att hålla en jämn
hastighet utan onödiga inbromsningar och sidoförflyttningar234.
Att ge kollektivtrafiken prioritet framför övrig fordonstrafik handlar inte enbart om att skapa en
snabb, pålitlig trafik utan är också ett bra sätt att öka kapaciteten på gator och vägar. Kol-TRAST
skriver t.ex. att ”I befintlig stadsmiljö, med begränsat gatuutrymme, betyder detta i de flesta fall att
kollektivtrafiken måste prioriteras framför biltrafiken – ’prioritet för de många på bekostnad av de
få’.”235 Keolis skriver på samma tema ”Bogotas borgmästare Enrique Peñalosa, som är en
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förgrundgestalt i kollektivtrafiksutvecklingen i Sydamerika, säger att ’en buss med 80 passagerare har
rätt till 80 gånger mer plats i gaturummet än en bil med en person’. Detta av både effektivitets- och
rättviseskäl.”236 Med reserverade körfält kan bussar klara 15 gånger så många passagerare som
personbilar.237

3.8.1.

Trafikplaneringsåtgärder

Linjedragning
Kol-TRAST framhåller att man alltid ska välja en gen linjedragning. Utforma linjerna raka och låt dem
gå centralt igenom bebyggelsen de försörjer. Det ökar attraktiviteten och minskar driftskostnaderna.
Som figuren nedan visar så är driftskostnaderna för en krokig linje med många stopp dubbelt så hög
som en rak linje med få stopp och en ringlinje med många stopp har 3,5 gånger så höga
driftskostnader. Fördelarna med en tydlig och gen linjedragning är också att linjerna blir lätta att
förstå och minnas, vilket gynnar information och marknadsföring

Krokig linje, fler stopp

Figur 23 Driftkostnader för olika linjedragningar

238

Avstånd mellan hållplatserna
Tidsåtgången vid hållplatser är oftast större än tidsförlusten på grund av ljussignaler och störningar
från annan trafik. Hållplatsavstånden bör därför inte vara för korta.239 Allt för tätt liggande hållplatser
sänker medelhastigheten samtidigt som ett allt för glest hållplatsavstånd ger sämre tillgänglighet. En
avvägning måste därför göras för att finna den bästa lösningen för resenärerna på linjen.240
Av- och påstigning
Tidsförlusten vid hållplatser beror i hög grad på hur taxesystemet är utformat dvs. hur lång tid
viseringen tar och hur bussen är utformad samt om man kan gå på i alla dörrar. Om man kan betala
och kontrollera biljetterna innan man går ombord kan mycket tid sparas. I BRT-system sker oftast
viseringen innan man går ombord.241
Enligt en studie från KTH kan hållplatstiden minskas med 19 procent genom påstigning i alla dörrar
kombinerat med ITS-åtgärder för att undvika kolonnkörning och skapa lagom avstånd mellan
bussarna. Med påstigning längst fram i bussen genom en dörr och visering med smarta kort tar det
varje resenär i genomsnitt 2,4 sekunder att komma ombord i Stockholms innerstadstrafik242. Som
jämförelse tar det i genomsnitt 0,5 sekunder för en resenär att stiga på en buss i valfri dörr när
bussen har sex enkeldörrar243. Kol-TRAST pekar dessutom på att fordonens utformning påverkar
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tiden vid hållplats. Breda dörrar, låggolv och lämplig inredning kan minska tiden för på- och
avstigning.
Åtgärder för att snabba upp av- och påstigningen medför även kostnader. Stockholms stad beslöt,
efter ett pilotprojekt som bl.a. syftade till att minska restiden på en av stombusslinjerna i Stockholms
innerstad, att inte permanenta de medföljande trafikvärdarna som gjorde det möjligt att låta
passagerarna stiga på i ytterligare ett dörrpar. De togs bort efter försöket. Hållplatstiderna blev
visserligen något kortare, men effekten var begränsad och kostnaden för värdarna stod inte i
proportion till tidsvinsten varför denna lösning inte kommer permanentas.244
Stombusslinjer
Förenklingar, effektiviseringar och rationaliseringar av busslinjenätet, oftast i form av stombusslinjer
som kompletteras med matartrafik, är som redan nämnts, den klart mest kostnadseffektiva åtgärden
för att öka kollektivtrafikresandet enligt Transek.245 Genom att samla resurserna i stråk (stomlinjer)
har man, där det införts, fått bevisade effekter på ökat resande: allt från 10 till 75 procent, beroende
på utgångsläge och insatta resurser246.
Anpassning av busstrafikens linjenät till att bli stomnät innebär att trafikutbudet koncentreras till ett
begränsat antal linjer med hög turtäthet och gena linjesträckningar där kollektivtrafiken prioriteras
gentemot övrig trafik i stråket. Ett sådant linjenät leder till kortare restid för resenärerna och kortare
körtider för operatören vilket i sin tur gör det möjligt att öka turtätheten. Slutligen blir det också
lättare att åstadkomma en prioritering av kollektivtrafiken när antalet linjer är färre och turtätheten
är hög. Erfarenheter från sådana trafikomläggningar visar att man kan få såväl stora resandeökningar
som stora förändringar av färdmedelsfördelningen. Hållplatsavstånden bör vara ”lagom långa”. På
stomlinjer bör avstånden mellan hållplatserna vara 600 – 800 meter, i centrala delar något kortare
och på landsbygd längre. 247
Ett problem med att trafikutbudet koncentreras till ett stombussnät är att gångavstånden ofta blir
längre än i konventionella bussystem, vilket skapar problem för rörelsehindrade och äldre. Ett
stomnät bör därför kompletteras med en trafik anpassad för personer med funktionsnedsättningar i
form av servicelinjer eller anropsstyrd trafik. 248 De som reser med matarbussarna kan uppleva att de
fått en försämrad kollektivtrafik eftersom de får göra fler byten. Det är därför viktigt att såväl
stombusstrafiken som matartrafiken ses som ett enhetligt system med goda bytesmöjligheter och
anpassade turtider.

3.8.2.

Framkomlighetsåtgärder

Framkomlighetsåtgärderna kan den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller trafikföretaget inte
genomföra själva, utan det är kommunerna och Trafikverket i form av väghållare som kan genomföra
dessa åtgärder.
Kollektivtrafikkörfält och kollektivtrafikgator
Reserverade körfält är enligt Kol- Trast ett effektivt sätt att skapa en mer pålitlig kollektivtrafik med
korta restider. Kollektivtrafikkörfält är ett körfält som är reserverat för fordon i linjetrafik. Övriga
fordon är förbjudna att använda körfältet.
Det är möjligt att separera kollektivtrafiken trafiken i ännu högre grad från övrig vägtrafik genom att
bedriva den på kollektivtrafikgator. Kollektivtrafikgator är infrastruktur som endast får användas av
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fordon i linjetrafik. Exklusiviteten erbjuder betydande möjligheter till snabbhet, pålitlighet och en
förbättrad säkerhet eftersom bussar och spårvagnar separeras fysiskt från den övriga trafiken, vilket
avsevärt minskar risken för att den övriga trafiken inkräktar på kollektivtrafikens utrymme. Detta
innebär att trafiken kan drivas säkert med högre hastighet mellan hållplatserna.249
Signalprioritering
Genom signalprioritering kan bussar ges företräde vid vägkorsningar och därigenom få förbättrad
effektivitet, pålitlighet och ökad hastighet på samma gång. Kol-Trast framhåller att restidsmätningar i
svenska städer visar att upp till 70-80 procent av alla förseningar på en resa med buss i städer beror
på väntetiden vid trafiksignaler som saknar prioritering. Med hjälp av prioritering i trafiksignalerna
kan körtiden minskas med 10-20 procent. Fördelarna med signalprioritet för kollektivtrafik blir störst
när prioritet genomförs som en del i ett paket med åtgärder för ett stråk eller en linje.250
Gatuparkeringar
Det går även att öka framkomligheten genom att ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna och
genom att förbättra kontrollen av felparkerade bilar och bilar som stannar vid busshållplatser. Keolis
föreslår flera åtgärder för att öka framkomligheten genom att minska problemen med felparkerade
bilar. De vill se en nolltolerans mot felparkerade fordon och betydligt högre böter för den bilist som
hindrar kollektivtrafik. I dag är det i regel dyrare att resa utan biljett i kollektivtrafiken än att
felparkera. Dessutom vill de att det ska bli enklare att snabbt forsla bort felparkerade fordon, att det
behövs fler parkeringsvakter och trafikpoliser samt att bussarna ska vara utrustade med kameror för
dokumentering av bilar som kör i busskörfält eller är felparkerade och bör bötfällas.251
Nyttotrafik under rusningstiden
Keolis föreslår att andra former av nyttotrafik ska flyttas från rusningstiden. Det är ett arbete som
redan pågår inom Stockholms stads trafikkontor.
Arbeten i gatumiljö
Ytterligare en anledning till att den vägburna kollektivtrafiken kan ha svårt att komma fram är olika
former av arbeten i gatumiljön. Det handlar både om vägarbeten och om åtgärder i övrig
infrastruktur som vatten/avlopp och el. Keolis, som skrivit en rapport om framkomligheten för
busstrafiken i Stockholms innerstad, framhåller att det på ett år utförs över 4 000 arbeten i
gatumiljön i Stockholms stad. Följden blir förseningar och att busslinjerna behöver läggas om. Enligt
Keolis tar många av arbetena tar längre tid än beräknat, vilket genererar kostnader och ineffektivitet
som förs över på kollektivtrafikresenärerna. Bristande samordning av gatuarbeten inom samma
område och arbeten som startar tidigare än beräknat försvårar planerad omläggning av busstrafiken.
Keolis föreslår att kollektivtrafikens kostnader ska ingå som en post i kalkylen vid upphandling av
arbeten som utförs i gatumiljön, att arbetena görs i fler skift, att tidplanerna följs upp och att bonusmalussystem införs för vägarbetena.252
Bilfria zoner
Det går även att förbättra framkomligheten för den vägburna kollektivtrafiken genom att införa
bilfria zoner. Det finns flera exempel på hur andra städer som planerar att införa zoner utan biltrafik.
I Oslo har man beslutat att stadens kärna ska vara fri från privat fordonstrafik 2019. I Barcelona pågår
arbetet med att omvandla 60 procent av stadens bilvägar till gator för fotgängare och cyklister. Paris
anordnar regelbundet söndagar där 50 procent av huvudstaden är helt bilfri och maxhastigheten är
20 km/h i övriga staden. 253
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3.8.3.

Enkätundersökning: Restid och framkomlighet

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit åtgärder för att minska restiden i syfte att
minska kostnaderna. Sex av åtgärderna har genomförts av mer än hälften av myndigheterna. Närapå
nio av tio, 86 procent, har rätat ut busslinjer. Nästan lika många, 76 procent, infört stombusslinjer
och snabbat upp av- och påstigningen. Två av tre kollektivtrafikmyndigheter har minskat antalet
hållplatser för att minska restiden i syfte att minska kostnaderna.
Omkring 60 procent av myndigheterna har tillsammans med kommun eller Trafikverket infört
signalprioritering och anlagt busskörfält och bussgator. Var fjärde RKM har tillsammans med
kommun tagit bort gatuparkeringar ut med busslinjer och bättre kontroll av felparkerade bilar utmed
busslinjen som vidtagits av 14 procent.
En kollektivtrafikmyndighet skriver dessutom att de för diskussion med kommuner om prioritering
och utformning av gator för ökad framkomlighet. En annan skriver att huvudsyftet med åtgärderna
har varit att öka kollektivtrafikens attraktivitet.
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Figur 24 Andel RKM som vidtagit olika åtgärder för att minska restiden i syfte att minska kostnaderna
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5%

3.9.
3.9.1.

Nedläggning av kollektivtrafik
Dra in kollektivtrafik med få resenärer

Urbanet har pekat på att det enklaste sättet att minska kollektivtrafikens kostnader är att minska
utbudet.254 Detta skulle naturligtvis få konsekvenser för de resenärer som reser med den trafik som
skulle läggas ned.
WSP framhåller att kollektivtrafik med få resenärer påverkar energieffektiviteten. När en buss har låg
beläggningsgrad blir resan individuellt sett mindre energieffektiv, eftersom bussens utsläpp delas
upp på färre resenärer. Bussturer med få resenärer ger därmed upphov till högre energianvändning
per personkilometer jämfört med bussar med normal beläggningsgrad.
Ett räkneexempel: En busstur på 10 km med 5 passagerare som åker från start- till ändhållplats ger
åtta gånger högre utsläpp per personkilometer jämfört med samma buss med 40 passagerare.
Ur ett energimässigt perspektiv kan det därför vara motiverat att se över de bussturer som har låg
beläggning. Å andra sidan har SL [som var beställaren av rapporten] även ett samhällsansvar för att
försörja alla delar av länet med ett basutbud av kollektivtrafik, vilket innebär att många bussturer
med låg beläggning kan behöva vara kvar.255
Holmberg anser att kollektivtrafikbranschen ofta hukar inför de målkonflikter som finns inom
kollektivtrafiken. Målkonflikter som förr eller senare måste hanteras. Kollektivtrafiken är jämfört
med många andra verksamheter lite unik därför att den innehåller drag av såväl kommersiell
verksamhet som samhällelig service finansierad av skattemedel. Kollektivtrafiken ska, framhåller
Holmberg, tillgodose alla medborgares behov och i hela landet. Det kravet finns inte på kommersiell
verksamhet. Där kan man välja ett segment som man fokuserar på.
Det är uppenbart att ett företagsekonomiskt synsätt inte alltid ger samma utfall som ett
samhällsekonomiskt. Det blir dessutom ännu mer komplicerat eftersom inte ens ett
samhällsekonomiskt synsätt tillgodoser alla samhällsmål. Inom kollektivtrafiken uppträder ofta mål
som gäller fördelning mellan olika grupper som inte enkelt kan hanteras med ett samhällsekonomiskt
synsätt. Det samhällsekonomiska synsättet fokuserar på effektivt utnyttjande av resurser dvs. största
möjliga nytta i vid bemärkelse för pengarna.
Dimensioneringen av utbudet är en av målkonflikterna inom kollektivtrafiken. Om man anlägger ett
företagsekonomiskt synsätt ska en ökning av utbudet kunna finansieras av ökade intäkter dvs. man
beaktar endast nya resenärer. Då blir det ofta inte möjligt att räkna hem ökningen. Ur ett
samhällsekonomiskt synsätt skall man även beakta restidsvinster för befintliga resenärer (den s.k.
Mohring-effekten). Detta leder till att ett samhällsekonomiskt synsätt oftast leder till högre turtäthet
än ett företagsekonomiskt.
Holmberg framhåller att många linjer i glesbygd inte kan räknas hem samhällsekonomiskt men kan
vara motiverade ur ett minsta tillgänglighetsperspektiv, alltså ett socialt och fördelningsperspektiv.
Samma resonemang kan gälla utbud under lågtrafik.256
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3.9.2.

Enkätundersökning: Lägg ned kollektivtrafik

Nästan samtliga, 95 procent, av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har lagt ned turer eller
linjer med få resenärer och istället använt resurserna där resandet är större.
Har inte lagt ned
turer eller linjer
med få resenärer
och använtr
resurserna där
resandet är större
5%

Har lagt ned turer
eller linjer med få
resenärer och
använtr resurserna
där resandet är
större
95%

Figur 25 Andel RKM som lagt ned turer eller linjer med få resenärer och istället använt resurserna där resandet är större

4. Slutsatser
4.1.1.

Åtgärder för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för
pengarna

Den övergripande frågeställningen i denna rapport är hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
kan få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna. I litteraturen har drygt 50 åtgärder
identifierats som kan sänka kollektivtrafikens kostnader eller effektivisera verksamheten och
därigenom frigöra resurser som kan användas för att stärka och utveckla kollektivtrafiken. Men
utöver besparingarna och effektiviseringar som gör det möjligt att flytta resurser till åtgärder som
ökar nyttan, påverkar många av åtgärderna i sig kollektivtrafikens samhällsnytta, fördelningen i
samhället och resandet med kollektivtrafiken.
För att få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna bör man prioritera de åtgärder
som har både hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken och positiva
effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället, eller åtminstone
inte påverkar dessa områden negativt. För att identifiera dessa har åtgärderna placerats in i ett
fyrfältsdiagram.
Eftersom detaljutformningen av respektive åtgärd i många fall spelar mycket stor roll för dess
effekter och eftersom det behövs mer forskning och ytterligare studier när det gäller i princip
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samtliga åtgärder som beskrivs i rapporten så ska placeringen av respektive åtgärd i
fyrfältsdiagrammet tolkas indikativt och ett sätt att identifiera vilka åtgärder som kan vara viktigast
att gå vidare med för att få både mer kollektivtrafik och ökad samhällsnytta för pengarna.

Hög potential för effektivisering
eller sänkta kostnader
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Hög potential/Positiva effekter på
samhällsnyttan etc.
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Funktionskrav istället för detaljkrav
Större ansvar för tidtabellsplaneringen till
trafikföretagen
Trafikplaneringsåtgärder
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Val av kollektivtrafiksystem
Marknadsföring för att öka
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Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning
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Åtgärder för att öka antalet anbud
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Överlåt trafik till helt kommersiell drift

Överlåt trafik till att drivas delvis ideellt
Sluta upphandla och bedriv trafik i egen regi

Låg potential för effektivisering
eller sänkta kostnader

Figur 26 Fyrfältsdiagram över åtgärdernas potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt risk för negativa
effekter respektive sannolikhet för positiva effekter på kollektivtrafikens samhällsnytta, fördelningen i samhället och
kollektivtrafikresandet
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Sannolikhet
för positiva
effekter på
samhällsnytta,
fördelning i
samhället
eller
kollektivtrafikresande

Enkätundersökningen som gjorts inom ramen för rapporten visar att samtliga regionala
kollektivtrafikmyndigheter257 arbetar aktivt och målmedvetet för att effektivisera trafiken och sänka
kostnaderna. De flesta myndigheterna har dessutom vidtagit åtgärder inom samtliga
åtgärdsområden. Resultaten redovisas under respektive rubrik.
Hög potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt positiva effekter på
samhällsnytta, fördelningen i samhället eller kollektivtrafikresande
Samordning av linjelagd och särskild kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning av den
linjelagda kollektivtrafiken
Det går att sänka kollektivtrafikens kostnader genom att samordna den linjelagda kollektivtrafiken
med skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Ökad samordning leder inte bara till mer kollektivtrafik för
pengarna, utan även till att det kan skapas fler resemöjligheter i glesbygdsområden. När
skolskjutstrafik öppnas för allmänheten skapas det möjligheter för fler turer och bättre yttäckning.
När kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassas kan färdtjänstdebuten flyttas högre upp i åldrarna. För
samhället ger detta ekonomiska vinster och för boende i glesbygd ökar standaren på
kollektivtrafiken.
Effektiviseringen kan göras på två sätt, dels genom ökad samordning av linjelagd och särskild
kollektivtrafik, och dels tillgängslighetsanpassning av den linjelagda trafiken. Den senare är en
förutsättning för att fler med färdtjänsttillstånd ska resa med den linjelagda trafiken.
I litteraturen framhålls ökad tillgänglighetsanpassning både som en kostnadseffektiviseringsåtgärd
och som en kostnadsdrivande faktor. Fordonskostnaderna stiger när fordonen
tillgänglighetsanpassas, men trots det finns det en mycket stor besparingspotential i att föra över
resande kollektivtrafik med specialfordon och färdtjänst till den linjelagda trafiken.
Den praktiska besparingspotentialen för ökad samordning av linjelagd och särskild kollektivtrafik
tillsammans med tillgänglighetsanpassning av den linjelagda kollektivtrafiken beräknas till 25-30
procent av de totala kostnaderna, vilket skulle innebära en besparing på ca 2 miljarder kr per år för
hela Sverige.
Samhällsnyttan och fördelningen i samhället påverkas positivt när samordningen ökas och trafiken
tillgänglighetsanpassas eftersom tillgängligheten ökar för personer med funktionsnedsättningar.
Genom samordningen kan det skapas fler resemöjligheter, inte minst i glesbygd, vilket kan öka
kollektivtrafikresandet samt påverka fördelningen och samhällsnyttan positivt.
Nästan alla regionala kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit åtgärder i syfte att samordning av
linjelagd och särskild kollektivtrafik. 90 procent har integrera en del av skolskjutstrafiken med den
linjelagda kollektivtrafiken. Nästan lika vanligt, 86 procent, är att myndigheterna har
tillgänglighetsanpassat den linjelagda kollektivtrafiken. 57 procent har öppnat skolskjutstrafiken för
resenärer som reser med linjetrafiken och lika stor andel har samordnat färdtjänst, sjukresor och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik.
Senarelägg startiden för förskola samt grund- och gymnasieskola
Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet går det att sänka både investerings- och
driftskostnaderna. I grova drag används en sjättedel av driftsresurserna för kollektivtrafik i stadstrafik
för det extra utbud som behövs för att tillgodose efterfrågan i högtrafik. Ett sätt att jämna ut
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resandet är att senarelägga eller sprida ut startiden för förskoleklasser samt grund- och
gymnasieskola på morgonen. Litteraturen indikerar att det kan räcka med att sprida ut starttiden
med en halv till en hel timme.
Utspridning och senareläggning av skol- och förskoledagens start kräver diskussion med berörda
kommuner. Hittills har sådana diskussioner i allmänhet inte varit så framgångsrika. Nästan alla, 90
procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har försöka påverka kommuner att anpassa start- och eller
sluttider i förskoleklass, grund- och gymnasieskola för mer kostnadseffektiva trafiklösningar enligt
enkätundersökningen.
Inga beräkningar av effektiviseringspotentialen har hittats, men det torde vara en mycket
kostnadseffektiv lösning att senarelägga skolstaren på morgonen. Det är svårt att se att utspridning
eller senareläggning skulle kunna ha någon påverkan på samhällsnyttan, fördelningen i samhället och
kollektivtrafikresandet, utöver att den frigör resurser som gör det möjligt att få mer kollektivtrafik
och samhällsnytta för pengarna. Utspridning eller senareläggning kan dock försvåra lokal- och
personalplaneringen i skolorna.
Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att sänka priset i lågtrafik
Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet går det att sänka både investerings- och
driftskostnaderna. I grova drag används en sjättedel av driftsresurserna för kollektivtrafik i stadstrafik
för det extra utbud som behövs för att tillgodose efterfrågan i högtrafik. Ett sätt att jämna ut
resandet är att tidsdifferentiera biljettpriserna. Det kan göras genom att höja priset i högtrafik, sänka
det i lågtrafik eller att både höja priset i högtrafik och sänka det i lågtrafik. Det är även möjligt att
differentiera biljettpriset genom att införa rabatter för vissa resenärsgrupper, t.ex. för resenärer som
inte behöver pendla till arbete eller utbildning.
Erfarenheter från tidsdifferentierade biljettpriser i andra länder visar att differentieringen kan få stor
effekt på resbeteendet över dagen. Teoretiska beräkningar indikerar att effekterna på kostnader och
intäkter skiljer sig åt mellan olika städer. I en del städer kommer RKM:s underskott att öka om man
bara sänker priset i lågtrafik. För att minska underskottet behövs det även en höjning av
biljettpriserna i högtrafik. I andra städer räcker det med att sänka priset i lågtrafik för att minska
underskottet.
Sänkt biljettpris i lågtrafik påverkar fördelningen i samhället positivt genom att låginkomsttagares
tillgänglighet förbättras. Differentieringen riskerar dock att minska kollektivtrafikresandet. Både
prisnivån och biljettprissystemet påverkar resandet och upplevelsen av resan. Resenärerna
uppskattar ett enkelt biljettprissystem som är stabilt och förutsägbart.
En fjärdedel av kollektivtrafikmyndigheterna har tidsdifferentierat biljettpriset genom att sänka det i
lågtrafik och en tredjedel har infört rabatt för vissa grupper av resenärer, t.ex. särskild
pensionärsrabatt, under lågtrafik.
Val av kollektivtrafiksystem
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan sänka sina kostnader om de väljer
kollektivtrafiksystem med låga kostnader, men när man jämför olika fordon och kollektivtrafiksystem
räcker det inte med att bara jämföra kostnaderna. Man måste även jämföra färdmedlens och
kollektivtrafiksystemens miljövärden, kapacitet, hastighet, påverkan på stadsmiljön, flexibilitet,
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resenärkomfort och sätta detta i relation till resandeunderlag och de mål som den regionala
kollektivtrafikmyndigheten har för trafiken.
Jämför man kostnaderna är buss i olika former det billigaste alternativet och tåg det dyraste. När det
gäller koldioxidutsläpp från trafiken har spårväg, tunnelbana och eldriven tågtrafik lägst utsläpp och
skärgårdsfärja högst. Vartefter andelen eldrivna bussar ökar sin andel av den kollektiva busstrafiken
minskar spårvägstrafiken fördel framför buss när det gäller emissioner. Tågtrafik, följt av
tunnelbanetrafik har högst kapacitet och traditionell busstrafik lägst om man jämför
fordonskapaciteten vid olika turtäthet. BRT har dock kapacitet som är helt i nivå med spårvagn, men
är billigare. Jämför man trafiklagens möjligheter att förverkliga kollektivtrafikmyndigheternas mål om
vidgade arbetsmarknadsregioner är de regionala tågsystemen extremt viktig för att öka hushållens
tillgänglighet till olika arbetsplatser liksom företagens tillgänglighet till arbetskraft.
Val av kollektivtrafiksystem spelar stor roll för samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet, fördelningen i
samhället och effektiviseringspotentialen, men det går inte att ge ett generellt svar på hur stora
dessa effekter är.
Marknadsföring för att öka kollektivtrafikresandet
Marknadsföring är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för att öka kollektivtrafikresandet, särskilt
direktmarknadsföring. Enligt studier på området kan marknadsföringskampanjer genom generell
kommunikation öka resandet med kollektivtrafik med ca 3-5 procent och
direktbearbetningskampanjer med 11-30 procent. Direktmarknadsföring har en
överflyttningspotential från bil till kollektivtrafik på ca 10 procent.
Marknadsföring har inga direkta effekter på fördelningen i samhället, men eftersom marknadsföring,
är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för att öka kollektivtrafikresandet och flytta resande från bil till
kollektivtrafik bedöms den ha positiva effekter på samhällsnyttan.
Nästan alla, 90 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, har använt marknadsföring i
syfte att öka kollektivtrafikens marknadsandel.
Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning
Det finns en stor brist på evidensbaserad kunskap om olika avtals konsekvenser på kostnader,
resande och kundnöjdhet etc. och hur trafikavtalen bör konstrueras för att skapa drivkrafter för att
nå del som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna satt upp. Utöver avtal och upphandling så
behövs det evidensbaserad kunskap om andra kostnadseffektiviseringsåtgärder och hur de påverkar
resandet, samhällsnyttan och fördelningen i samhället.
Enligt litteraturen behövs det både mer forskning och att kollektivtrafikmyndigheterna arbetar mer
aktivt med kunskapsuppbyggnad. De bör systematiskt följa upp och analysera ingångna
avtalseffekter och arbeta med benchmarking för att lära av varandra. Dessutom är det viktigt att de
respektive kollektivtrafikmyndighets beställarorganisation har tillräckliga muskler för att följa
marknaden, formulera förfrågningsunderlag, genomföra tillsyn och följa upp verksamheten. Även
organisationsförändringar föreslås, som en fristående branschgemensam organisation för uppföljning
och en beställarorganisation för hela landet.
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För att komma till rätta med de stora trafikföretagens enorma informationsövertag jämfört med de
regionala kollektivtrafikmyndigheternas upphandlingsavdelningar är det även mycket viktigt att
arbeta med spridning av den kunskap som finns och som byggs upp.
Enkätresultaten visar att en vanlig åtgärd för att öka kunskapen om olika avtalstypers och
incitaments effekter på kostnader, resande osv. i syfte att minska kostnaderna är att delta i Svensk
Kollektivtrafiks upphandlingsnätverk, Upnät. 71 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
har deltagit på nätverkets möten. Den näst vanligaste åtgärden är att delta i Partnersamverkans
nationella och regionala upphandlingsseminarier. Nästan sex av tio kollektivtrafikmyndigheter har
deltagit i dessa seminarier. Nära fyra av tio regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar systematiskt
med att sammanställa och analysera data för att öka kunskapen om olika avtalstypers och
incitaments effekter på kostnader, resande etc. Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning kan
sannolikt ha stor effekt på kostnadseffektivitet och kollektivtrafikens samhällsnytta,
kollektivtrafikresandet.
Framkomlighetsåtgärder
Åtgärder som ökar reshastighet och minska restiden kan vara mycket kostnadseffektiva. Bättre
framkomlighet för buss och spårvagn enligt litteraturen en av de mest lönsamma åtgärderna som kan
genomföras i större stadsområden. Analyser visar att 10 procents ökad hastighet kan ge omkring 9
procent lägre kostnader för kollektivtrafiken.
Hastigheten påverkar driftskostnaderna genom att den påverkar omloppstider samt antal fordon och
förare som är i drift. En hög reshastighet gör att fordonen kan utnyttjas effektivare, vilket gör det
möjligt för färre bussar att köra fler turer. Härigenom får resenärerna inte bara kortare restid, utan
även ökad turtäthet och kortare väntetid mellan avgångarna, vilket kan förbättra kollektivtrafikens
restidskvot gentemot bil. Framkomlighetsåtgärder har inte bara positiva effekter på
kollektivtrafikresandet, utan även på samhällsnyttan genom att drivmedelsförbrukningen kan
minskas, och därmed energiförbrukningen och utsläppen vid jämnare körning och minskat antal
stopp i trafiken. Fördelningen i samhället torde inte påverkas.
Åtgärderna för att öka hastigheten och minska restiden kan delas in i två grupper, dels
trafikplaneringsåtgärder, och dels framkomlighetsåtgärder. Framkomlighetsåtgärderna kan de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller trafikföretaget inte genomföra själva, utan det är
kommunerna och Trafikverket i form av väghållare som kan genomföra dessa åtgärder.
Framkomlighetsåtgärder har fler fördelar. Potentialen för överflyttning av färdmedelsandelar från bil
till kollektivtrafik genom åtgärder som prioriterar kollektivtrafiken beräknas i litteraturen till 8
procent. De ökar tillförlitligheten i trafiken samt skapar bättre arbetsmiljö för bussförarna och bättre
komfort för resenärerna. En översiktlig samhällsekonomisk beräkning av framkomlighetsåtgärder på
en av stombusslinjerna i Stockholm visar att framkomlighetsåtgärder kan vara samhällsekonomiskt
mycket lönsamma. Den samhällsekonomiska nyttan beräknades till omkring fem gånger större än
kostnaden.
Det finns en rad åtgärder som ökar kollektivtrafikens framkomlighet på vägnätet. Reserverade körfält
är ett effektivt sätt att skapa en mer pålitlig kollektivtrafik med korta restider. Det är möjligt att
separera kollektivtrafiken trafiken i ännu högre grad från övrig vägtrafik genom att bedriva den på
kollektivtrafikgator. Genom infrastruktur som bara får användas av kollektivtrafiken går det att köra
säkert med högre hastighet mellan hållplatserna.
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Genom signalprioritering kan bussar ges företräde vid vägkorsningar och därigenom få förbättrad
effektivitet, pålitlighet och ökad hastighet på samma gång. Restidsmätningar i svenska städer visar
att upp till 70-80 procent av alla förseningar på en resa med buss i städer beror på väntetiden vid
trafiksignaler som saknar prioritering. Med hjälp av prioritering i trafiksignalerna kan körtiden
minskas med 10-20 procent. Fördelarna med signalprioritet för kollektivtrafik blir störst när prioritet
genomförs som en del i ett paket med åtgärder för ett stråk eller en linje.
Det går även att öka framkomligheten genom att ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna och
genom att förbättra kontrollen av felparkerade bilar och bilar som stannar vid busshållplatser. För att
förbättra framkomligheten har det även föreslagits att andra former av nyttotrafik ska flyttas från
rusningstiden, att planeringen och samordningen av gatuarbetena ska bli bättre och att det införs
bilfria zoner.
Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit åtgärder för att minska restiden i syfte att
minska kostnaderna. Omkring 60 procent av myndigheterna har tillsammans med kommun eller
Trafikverket infört signalprioritering och anlagt busskörfält och bussgator. Var fjärde RKM har
tillsammans med kommun tagit bort gatuparkeringar ut med busslinjer och bättre kontroll av
felparkerade bilar utmed busslinjen som vidtagits av 14 procent.
Åtgärder för att öka antalet anbud
Antalet anbud vid trafikupphandlingarna är i många fall för litet för att upprätthålla ett acceptabelt
konkurrenstryck som minskar de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för den
upphandlade trafiken. Detta gäller i särskilt hög grad i länen norr om Dalälven, där det genomsnittliga
antalet har varit ett eller två anbud i flera län mellan 2007 och 2015. Samtidigt som det enligt
litteraturen skulle behövas runt fyra anbud för att långsiktigt upprätthålla ett tillräckligt
konkurrenstryck.
För att säkerställa att verksamheten utförs till lägsta tänkbara kostnad måste den upphandlande
myndigheten öka konkurrensen genom att på olika sätt arbeta för att tillräckligt många företag ska
lägga anbud. Det finns en rad åtgärder som kan öka antalet anbud:
Ju tydligare ett förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan de som lägger anbud vara om vad som ska
utföras. Beställaren ska göra det så lätt som möjligt för budgivarna att beräkna sina kostnader för
den vara eller tjänst som upphandlas. Därmed behöver inget företag avstå från att lägga anbud p.g.a.
osäkerhet.
Antalet upphandlingar som pågår samtidigt minskar deltagandet i en upphandling med nästan två
anbud. En rimlig förklaring är att alla bussföretag måste prioritera när flera upphandlingar pågår
samtidigt. Därför är det viktigt att undvika krockande upphandlingar. För att minska problemet med
samtidiga upphandlingar har Svensk Kollektivtrafik sammanställt planerade
kollektivtrafikupphandlingar fram t.o.m. år 2022.
Kombinatoriska upphandlingar gör det möjligt för både stora och små företag att lägga anbud vid
upphandlingen. Stora företag har möjlighet att dra nytta av sina stordriftsfördelar där sådana
verkligen finns och små företag kan ha låga kostnader för att utföra ett eller några få jobb.
Kombinatoriska upphandlingar gör det lättare för små företag att lägga anbud och överleva i
konkurrensen från de stora.
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En annan åtgärd är att kollektivtrafikmyndigheten bygger egna depåer, annars avstår vissa
trafikföretag från att lämna anbud. Dessutom får en befintlig operatör som äger depåer en fördel vid
upphandlingen.
Det är även möjligt att uppmana företag att lägga anbud. Ett sätt är att aktivt informera företag som
inte förväntas bevaka marknaden eller som av andra skäl inte förväntas inte skulle lägga anbud utan
särskild stimulans, t.ex. utländska företag. Ett annat sätt är att ge anbudsgivarna ersättning för det
arbete som de lägger ned på anbudet.
I litteraturen föreslås även att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan ha dialog med möjliga
trafikföretag före upphandling för att få in deras synpunkter och förslag för den kommande
upphandlingen. Möjliga anbudsgivares möjligheter att lägga anbud kan stämmas av vid SIU (Samråd
för upphandling) eller genom RFI (Request for Information).
Ytterligare en möjlighet är att upphandla kollektivtrafik i ramavtal enligt LUF (lagen om offentlig
upphandling i försörjningssektorn) för att behålla konkurrensen på marknaden och för att de mindre
och lokala trafikföretagen ska kunna fortsätta sin verksamhet.
Både mindre och större storlek på trafikavtalen kan öka antalet anbud. Ju mindre omfattande ett
uppdrag är, desto lättare är det för små företag att lägga bud och ju fler delar en upphandling har,
desto mer troligt är det att många företag kommer att lägga anbud och att konkurrensen blir
tillräcklig. Nackdelen med att dela upp kontrakten i mindre delar är att den upphandlande
myndighetens kostnader för att upphandling och uppföljning stiger. De stora trafikföretagen
efterlyser större anbudspaket. Fördelen med stora trafikområden är att det kan underlätta
samordningen och att operatören kan få en verksamhet med stordriftsfördelar.
Även när det gäller avtalstiden kan både kortare och längre kontraktistid öka antalet anbudsgivare
enligt litteraturen. De stora trafikföretagen efterlyser lång avtalstid. Långa avtal kan dock vara till
nackdel för mindre bussföretag som leder till att många mindre lokala trafikbolag läggs ned
Förklaringen är att de inte har samma möjlighet som de stora företagen att flytta sin verksamhet till
en annan plats om de inte får ett kontrakt. Enligt en analys har dock kontraktstidens längd ingen
betydelse för antalet anbud. Däremot kan korta kontraktstiden även leda till högre kostnader genom
att fordonen måste skrivas av snabbare än vad som är tekniskt nödvändigt.
Särskilda krav på bussarna minskar antalet budgivare vid bussupphandlingar med omkring en halv
enligt en analys. Genom funktionskrav i upphandlingar eller funktionsupphandlingar kan detta
problem minska
Förutom när det gäller funktionskrav i upphandlingar och avtalstidens längd påverkar torde ingen av
de uppräknade åtgärderna i sig påverka varken samhällsnyttan, resandet eller fördelningen i
samhället. Funktionskrav skulle kunna medföra trafikföretaget hittar en metod att t.ex. minska
utsläppen mer än eventuella detaljkrav från myndigheten. Långa avtal är mindre flexibla än korta,
vilket kan medföra att det blir svårare att följa med i den snabba utvecklingen av miljöteknik för
bussar.
Samtliga kollektivtrafikmyndigheter utom två har vidtagit åtgärder för att öka antalet anbudsgivare,
den ena kör all trafik i egen regi och den andra upphandlar väldigt sällan. De vanligaste åtgärderna är
att de hållit RFI eller SIU, 86 procent, och att de försökt formulera tydligare förfrågningsunderlag, 81
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procent. En majoritet av kollektivtrafikmyndigheterna har ändrat storlek på kontrakten i syfte att öka
antalet anbudgivare. 62 procent har minskat storleken på avtalen och 33 procent har ökat storleken.
Mer än hälften av myndigheterna har ändrat avtalstiden i samma syfte, 62 procent har förlängt
kontraktstiden och 19 procent har kortat den.
Åtgärder för att minska riskerna i trafikavtalen
De företag som deltar i en upphandling baserar sina anbud på den bästa tänkbara bedömningen av
sina framtida kostnader. Om något oväntat händer drabbas den som vunnit upphandlingen av ökade
kostnader. För att gardera sig mot dessa kostnader kan företaget behöva lägga in en buffert i
anbudet. Buffertens storlek beror bl.a. på i vilken utsträckning trafikföretaget har förmåga att bära
risken. Om utföraren har låg förmåga att bära risken måste de lägga anbud som ligger relativt högt
över den förväntade kostnaden för avtalet.
Det finns en rad olika åtgärder som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan använda för att
minska och hantera riskerna i syfte att hålla nere kostnaderna. Ett sätt att minska riskerna är att
skriva ett tydligt förfrågningsunderlag. Ju tydligare ett förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan
utförarna vara om vad som ska utföras. Beställaren ska göra det så lätt som möjligt för budgivarna att
beräkna sina kostnader för den vara eller tjänst som upphandlas.
Om trafikföretagen som lägger anbud bedömer att de riskerar att drabbas av viten för att de inte
uppfyller kraven i avtalet så kan de lägga in en buffert i anbudet. Genom att minska volymen viten i
trafikavtalen kan riskerna minskas.
Osäkerheter i avtal kan hanteras genom att risker flyttas från trafikföretaget till
kollektivtrafikmyndigheten genom att använda indexklausuler som anger att utföraren kommer att
kompenseras för vissa prisförändringar. Enligt litteraturen finns det dock ett dilemma med att
använda indexklausuler. Å ena sidan medför index som fullt ut kompenserar trafikföretaget för
kostnadsutvecklingen att budgivarna inte behöver gardera sig genom att lägga in en riskpremie. Å
andra sidan har de trafikföretag som är skyddade av indexklausuler som fullt ut kompenserar för
ökade kostnader inga incitament att effektivisera sin verksamhet om kostnaderna förändras.
Tydligare förfrågningsunderlag, minskad volym viten och användning av indexklausuler påverkar i sig
inte kollektivtrafikens samhällsnytta, kollektivtrafikresandet eller fördelningen i samhället.
Även användningen av incitament och trafikföretagets möjligheter att påverka utfallet av
incitamenteten påverkar trafikföretagets risker. Om en kollektivtrafikmyndighet exempelvis
använder resandeincitament, utan att trafikföretaget har inflytande över faktorer som kan påverka
resandet kommer myndighetens mål med incitamentet inte att uppfyllas, alternativt kan målet
uppfyllas, men utan att det är trafikföretagets förtjänst. Detta påverkar inte bara kostnaderna utan
även de regionala kollektivtrafikmyndigheternas möjligheter att uppnå mål som gäller ökad
samhällsnytta och ökat kollektivtrafikresande och kanske även fördelning i samhället.
Standardrekommendationen i forskningen är att ansvaret bör läggas på den part som har bästa
förutsättningar att påverka en faktor eller kostnad. Om ingen av aktörerna kan påverka utvecklingen
är det ofta beställaren som genom sin större plånbok som är bäst på att hantera risken för oväntade
händelser. Samtidigt kan ett ökat ansvar och inflytande till trafikföretaget för linjeläggning,
vagnsstorlek, frekvens och passning mellan linjer få negativa effekter på samhällsnyttan,
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kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället. Effekter som beror på att operatörerna är
vinstmaximerande. Det finns risk att operatören väljer att satsa resurser på tidsperioder eller linjer
som inte är de bästa ur samhällsekonomisk synpunkt, att trafikföretaget vidtar åtgärder som är
lönsamma för denne, men som minskar efterfrågan hos en annan entreprenör i ett annat område,
vilket totalt sett sänker standarden för resenärerna, samt att ett stort inflytande från operatören kan
göra det svårt för beställaren att genomföra förändringar i linjeläggning, tidtabeller och biljettpriser.
Riskerna för företag som lägger anbud ökar även när de kapitalföremål, t.ex. bussar, som behövs för
produktionen har längre teknisk livslängd än avtalstidens längd eller om det finns avtalsklausuler om
ålderskrav på bussar som får motsvarande effekt. Om det saknas en fungerande andrahandsmarknad
finns det risk att företaget står med dyra tillgångar som de inte kan använda om de inte vinner nästa
upphandling. Beräkningar visar att kostnaderna skulle sänkas med drygt 375 miljoner kronor per år
för hela landet om samtliga nästan 10 000 stadsbussar skulle skrivas av på 14 år och blir renoverad
för en halv miljon efter 8 år istället för att de har sina bussar i operationell lease på 8 år.
Det finns ett antal övriga för- och nackdelar med korta respektive långa avtalstider. Fördelarna med
korta avtalstider är att de leder till ofta återkommande upphandlingar och ett konstant
konkurrenstryck, vilket gör att beställaren snabbt kan tillgodogöra sig de effektiviseringar som görs.
Nackdelen är att det medför högre kostnader för företagen att räkna på anbuden och för beställaren
att administrera upphandlingsprocesserna. Dessutom minskas utförarens incitament för att investera
och utveckla nya sätt att producera varan eller tjänsten. Genom längre kontrakt stärks drivkrafterna
för utveckling eftersom företaget kan få avkastning för den nya lösningen under längre tid.
Nackdelen med långa avtal om kollektivtrafik är att de kan leda till att många mindre och lokala
bussbolag läggs ned, att risken ökar genom att det blir svårare att förutse antalet resenärer, att
kunskapsgapet ökar mellan utföraren och dess konkurrenter, men även mellan företaget som har
kontraktet och upphandlaren. Längre avtal leder med andra ord till minskat konkurrenstryck.
Funktionsupphandling och funktionskrav i traditionella upphandlingar medför att företaget bär fler
och större risker, framförallt genom att ta över ansvaret för de tekniska lösningarna. Vid fördelningen
av riskerna bör man bara flytta över sådana risker till företaget som denne kan påverka. Dessutom
kan det vara mer komplicerat att mäta vad företaget faktiskt levererar.
Långa avtal och funktionskrav skulle kunna påverka samhällsnyttan, men på olika sätt. Långa avtal är
mindre flexibla än korta, vilket kan medföra att de gör det svårare att följa med i den snabba
utvecklingen av miljöteknik för bussar. Funktionskrav skulle kunna medföra att trafikföretaget hittar
en metod att t.ex. minska utsläppen som är mer effektiv än eventuella detaljkrav från myndigheten.
Fördelningen i samhället och kollektivtrafikresandet torde inte påverkas.
Oklarheter om de politiska planerna i kommunerna medför höga risker för bussföretag som ska lägga
anbud. Framkomligheten för bil respektive kollektivtrafik på vägnätet påverkar
kollektivtrafikresandet och kollektivtrafikandelen, vilket påverkar riskerna med resandeincitament.
Även kostnaderna för att köra bil och möjligheterna att parkera påverkar färdmedelsandelarna.
Kommunerna är inte bara väghållare. De påverkar även efterfrågan på kollektivtrafik genom sitt
inflytande över parkeringsavgifter och som ansvarig för den fysiska planeringen. Riskerna kan
minskas med trepart/samverkanssavtal mellan regional kollektivtrafikmyndighet, trafikföretag och
infrastrukturhållare. Treparts- eller samverkansavtal kan få positiva effekter på samhällsnyttan,
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kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället om gemensamma mål på dessa områden
formuleras i avtalen.
Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som upphandlar trafik har vidtagit åtgärder för att
minska risker som kan vara kostnadsdrivande vid upphandlingar. Nästan alla, 90 procent, har försökt
formulera tydligare förfrågningsunderlag. Näst vanligaste åtgärden, som har använts av 81 procent,
är användning av indexklausuler i avtalen för att kompensera trafikföretagen för kostnadsökningar.
43 procent har ändrat ålderskraven på bussarna så att de kan användas under längre tid av sin
tekniska livslängd, och lika stor andel har förlängt avtalstiden så att bussarna kan användas under
längre tid av sin tekniska livslängd. En tredjedel av kollektivtrafikmyndigheterna har använt
trepartsavtal/samverkansavtal mellan RKM/länstrafikbolag, trafikföretag och kommun. Och en
femtedel har minskat volymen viten i avtalen.
Öka standardisering av fordonen
Det går sannolikt att sänka kollektivtrafikens kostnader genom att standardisera de bussar som
används i kollektivtrafiken genom att använda Buss 2014. En ökad standardisering gör det dels
möjligt för tillverkarna att tillverka längre serier och dels underlättar standardiseringen flytt av bussar
till andra delar av landet efter att trafikavtalet löpt ut eller flytta dem till kommande avtal.
Samhällsnyttan, fördelningen i samhället och kollektivtrafikresandet påverkas inte av en ökad
standardisering.
Samtliga tjugo kollektivtrafikmyndigheter som har besvarat enkätfrågan om standardisering har
svarat att de valt att använda Buss 2014/2010-standarden vid upphandling för att öka
standardiseringen av bussarna. Den som inte svarat på frågan upphandlar inte trafik.
Förläng avtalen för att undvika kostnader för överprövning
I vissa branscher är det vanligare med överprövningar av upphandlingar än i andra och
bussbranschen har blivit en av dem där det är mycket vanligt med långa överprövningsprocesser.
Regioner som väljer att förlänga avtal får varken högre eller lägre kostnader än regioner som
upphandlar kollektivtrafiken på nytt, men givet att kostnaden för att handla upp kollektivtrafik
motsvarar 1 procent av kontraktssumman för den upphandlande enheten och minst lika mycket för
de som lämnar anbud samt att den genomsnittliga risken för att upphandlingen överprövas är 7,7
procent så kan det finnas ekonomiska skäl för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att låta
kontrakt löpa några år extra om de inte planerar att göra större förändringar i busstrafiken.
Under förutsättning att förlängningen av avtalet inte innebär att kollektivtrafikmyndigheten även
skjuter på åtgärder som ökar samhällsnyttan, ökar kollektivtrafikresandet eller ändrar fördelningen i
samhället så har avtalsförlängningen inga negativa effekter på dessa områden.
Anropsstyrd kollektivtrafik med små fordon istället för stora bussar
Genom att använda anropsstyrd trafik med personbil istället för att köra trafik med stora bussar går
det i områden med få resenärer att sänka kollektivtrafikmyndigheternas kostnader, minska utsläppen
och energiförbrukningen samt erbjuda kollektivtrafik i områden som inte har tillräckligt stort
resandeunderlag för andra former av kollektivtrafik. Det är dock inte självklart att det blir billigare att
köra trafik med små fordon istället för buss. Kostnaderna ökar om även personbilar ska användas i de
fall som kollektivtrafikmyndigheten redan har kostnader för bussar som kan användas för den
anropsstyrda trafiken.
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Det finns dock problem med anropsstyrd trafik som begränsar resenärernas möjligheter att använda
trafiken. Förbokningen vid anropsstyrd trafik skapar problem för resenärerna eftersom det kan
tillkomma fler stopp och resrutter kan förändras efter att en beställning gjorts av en kund.
Konsekvensen blir osäkra avgångs- och ankomsttider samt att restider och reslängd kan variera från
gång till gång för samma tur. Detta gör det bl.a. svårt att använda anropsstyrd trafik vid
arbetspendling. Kravet på förbeställning minskar även kundnyttan genom att det inte går att ta en
tidigare avgång om man skulle behöva det.
En stor majoritet, 86 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har ersatt linjelagd
kollektivtrafik som har få resenärer med anropsstyrd trafik visar enkätundersökningen.
Hög potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt risk för negativa
konsekvenser på samhällsnytta, fördelning i samhället eller kollektivtrafikresandet
Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att höja priset i högtrafik
Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet går det, som redan nämnts, att sänka både investeringsoch driftskostnaderna. Erfarenheter från tidsdifferentierade biljettpriser i andra länder visar att
differentieringen kan få stor effekt på resbeteendet över dagen. Omkring en sjättedel av
driftsresurserna för kollektivtrafik i stadstrafik används till det extra utbud som behövs för att
tillgodose efterfrågan i högtrafik. Ett sätt att jämna ut resandet är att tidsdifferentiera biljettpriserna.
Det kan göras genom att höja priset i högtrafik, sänka det i lågtrafik eller att både höja priset i
högtrafik och sänka det i lågtrafik. Det är även möjligt att differentiera biljettpriset genom att införa
rabatter för vissa resenärsgrupper, t.ex. för resenärer som inte behöver pendla till arbete eller
utbildning.
Teoretiska beräkningar indikerar att effekterna på kostnader och intäkter skiljer sig åt mellan olika
städer. I en del städer kommer RKM:s underskott att öka om man bara sänker priset i lågtrafik. För
att minska underskottet behövs det även en höjning av biljettpriserna i högtrafik. I andra städer
räcker det med att sänka priset i lågtrafik för att minska underskottet.
Höjningar av biljettpriset i högtrafik påverkar fördelningen negativt genom att tillgängligheten för
låginkomsttagare minskas. Differentieringen riskerar dessutom att minska kollektivtrafikresandet.
Både prisnivån och biljettprissystemet påverkar resandet och upplevelsen av resan. Resenärerna
uppskattar ett enkelt biljettprissystem som är stabilt och förutsägbart.
Enligt enkätundersökningen har ingen regional kollektivtrafikmyndighet höjt priset i högtrafik.
Nedläggning av kollektivtrafik med få resenärer
Det går att få både mer kollektivtrafik, mer samhällsnytta och sannolikt även mer
kollektivtrafikresande genom att lägga ned kollektivtrafik med få resenärer och istället använda
resurserna där trafikunderlaget är större eller till åtgärder som minskar utsläppen eller vidgar
arbetsmarknadsregionerna eller liknande. Däremot får åtgärden negativa effekter på fördelningen i
samhället genom minskat tillgänglighet för dem som reser med den trafik som läggs ned. I många fall
handlar det sannolikt även om glesbygdstrafik som skulle läggas ned. Effektiviserings- eller
besparingspotential måste avgöras från fall till fall.
Nästan samtliga, 95 procent, av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har lagt ned turer eller
linjer med få resenärer och istället använt resurserna där resandet är större.
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Färre fordonstyper i varje avtal
Färre fordonstyper i samma avtal kan sannolikt sänka kostnaderna vid upphandlingar eftersom
trafikföretagen dels inte behöver ha lika många reservdelar i lager och dels behöver
underhållspersonalen inte ha kompetens på lika många fordonstyper.
Skälet till att kollektivtrafikmyndigheter väljer att ha många fordonstyper i samma avtal är att de vill
använda ”rätt fordon” (busstorlek, tillgång till WC, komfortnivåer osv) utifrån behoven på respektive
trafikuppdrag. Färre fordonstyper kan därför leda till en komfortförsämring, vilket kan leda till färre
kollektivtrafikresenärer, eller att stora bussar används där det skulle vara möjligt att använda mindre
fordon, vilket ökar bränsleförbrukningen liksom utsläppen. Fördelningen i samhället torde inte
påverkas av färre fordonstyper i samma avtal.
En majoritet av kollektivtrafikmyndigheterna, 57 procent, minskat antalet fordonstyper i respektive
avtal i syfte att minska kostnaderna, medan 38 procent inte har gjort det.
Funktionskrav istället för detaljkrav
Det är inte säkert att den metod som en regional kollektivtrafikmyndighet har valt när den ställer
detaljkrav är den mest effektiva metoden att uppnå ett visst mål. Genom att beställaren ställer
funktionskrav istället för detaljkrav kan trafikföretaget välja den mest effektiv metoden eller tekniken
för att uppfylla kravet i den konkreta driften.
Litteraturen är motstridig om huruvida kollektivtrafikmyndigheternas detaljkrav hämmar eller driver
utvecklingen av ny miljöteknik för bussar. Å ena sidan hävdar en branschorganisation att detaljkraven
när det gäller t.ex. drivmedel gör det omöjligt för beställaren att ta del av den snabba
teknikutveckling för bussar. Å andra sidan pekar ett konsultföretag på att teknikspecifika krav i
upphandlingar kan vara ett sätt att skapa en marknad för en ny teknik och på så sätt möjliggöra en
teknikutveckling, något som funktionskrav, t.ex. utsläppskrav, kan vara dåliga på. När man diskuterar
kollektivtrafikens kostnader är det enligt konsultföretaget viktigt att ha förståelse för att den kan
bära mycket av kostnaden för utvecklingen av nya tekniker.
Vid val mellan detaljkrav och funktionskrav är det viktigt att vara komma ihåg att det finns avgörande
detaljkrav och avgörande funktionskrav och mer bagatellartade sådana.
Funktionskrav istället för detaljkrav torde även kunna påverka fördelningen i samhället, t.ex.
tillgänglighetsanpassningen, och kanske även kollektivtrafikresandet, positivt eller negativt.
En mycket stor andel av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, 85 procent har ställt
funktionskrav istället för detaljkrav vid upphandlingar för att trafikföretagen som lägger anbud ska
välja den mest kostnadseffektiva lösningen. Endast 15 procent har inte gjort det.
Större ansvar för tidtabellsplaneringen till trafikföretagen
Större ansvar till trafikföretagen för tidtabellsläggning och omloppsplanering kan kanske sänka
kollektivtrafikens kostnader, men det går inte att utläsa ur litteraturen. Ökat inflytande över bl.a.
tidtabellsläggningen medför risk för att entreprenören genomför åtgärder som är negativa för
samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället, t.ex. att operatören väljer att
satsa resurser på tidsperioder eller linjer som inte är de bästa ur samhällsekonomisk synpunkt, att
trafikföretaget vidtar åtgärder som är lönsamma för denne, men som minskar efterfrågan hos en
annan entreprenör i ett annat område, vilket totalt sett sänker standarden för resenärerna.
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Dessutom kan ett stort inflytande från operatören göra det svårt för kollektivtrafikmyndigheten att
genomföra förändringar i linjeläggning, tidtabeller och biljettpriser. Däremot kan
ramavtalsupphandling enligt LUF vara en kostnadseffektiv åtgärd som både tar tillvara
trafikföretagens planeringskompetens och sänker kostnaderna.
Trafikplaneringsåtgärder
Bättre framkomlighet för buss och spårvagn är en av de mest lönsamma åtgärderna som kan
genomföras i större stadsområden. Som redan nämnts kan 10 procents ökad hastighet ge omkring 9
procent lägre kostnader för kollektivtrafiken. Hastigheten påverkar driftskostnaderna genom att den
påverkar omloppstider samt antal fordon och förare som är i drift. En hög reshastighet gör att
fordonen kan utnyttjas effektivare, vilket gör det möjligt för färre bussar att köra fler turer.
Härigenom får resenärerna inte bara kortare restid, utan även ökad turtäthet och kortare väntetid
mellan avgångarna, vilket kan förbättra kollektivtrafikens restidskvot gentemot bil.
Åtgärder för att öka hastigheten och minska restiden kan delas in i två grupper, dels
trafikplaneringsåtgärder, och dels framkomlighetsåtgärder. Trafikplaneringsåtgärder kan få positiva
effekter på samhällsnyttan genom att minskat antal stopp, snabbare av- och påstigning, jämnare
körning och genare linjesträckning leder till minskad energiförbrukning och minskade utsläpp.
Trafikplaneringsåtgärder kan dock även få negativa effekter på fördelningen i samhället genom att
genare linjedragning, stombusslinjer och ökat avstånd mellan hållplatserna leder till att en del
resenärer får längre gångavstånd till hållplatserna, vilket är negativt för personer med
funktionsnedsättningar.
Man ska alltid välja en gen linjedragning. Utforma linjerna raka och låt dem gå centralt igenom
bebyggelsen de försörjer. Det ökar attraktiviteten och minskar driftskostnaderna. Driftskostnaderna
för en krokig linje med många stopp är dubbelt så hög som en rak linje med få stopp. En ringlinje med
många stopp har 3,5 gånger så höga driftskostnader. En tydlig och gen linjedragning gör dessutom
linjerna lätta att förstå och minnas, vilket gynnar information och marknadsföring.
Förenklingar, effektiviseringar och rationaliseringar av busslinjenätet, oftast i form av stombusslinjer
som kompletteras med matartrafik, är den klart mest kostnadseffektiva åtgärden för att öka
kollektivtrafikresandet enligt ett konsultföretag. Genom att samla resurserna i stråk (stomlinjer) har
resandet ökat med 10-75 procent där det införts, beroende på utgångsläge och insatta resurser.
Potential för överflyttning av färdmedelsandelar från bil till kollektivtrafik genom större
linjeomläggningar i befintligt gatu- och vägnät beräknas i litteraturen till 5 procent.
Andra åtgärder för att minska restiden är att öka avståndet mellan hållplatserna och snabba upp avoch påstigningen. Mycket tid kan sparas vid av- och påstigning om biljetterna kan kontrolleras innan
man går ombord. Även påstigning i alla dörrar samt breda dörrar, låggolv och lämplig inredning kan
minska tiden för på- och avstigning.
Åtgärderna medför naturligtvis även kostnader. Kostnader som kan vara större än nyttan. Exempelvis
togs medföljande trafikvärdar, som gjorde det möjligt att låta resenärerna stiga på i ytterligare ett
dörrpar, bort efter ett försök på stombussarna i Stockholms innerstad eftersom kostnaderna inte
stod i proportion till tidsvinsten.
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Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit åtgärder för att minska restiden i syfte att
minska kostnaderna. Nära nio av tio, 86 procent, har rätat ut busslinjer. Nästan lika många, 76
procent, infört stombusslinjer och snabbat upp av- och påstigningen. Två av tre har minskat antalet
hållplatser för att minska restiden i syfte att minska kostnaderna.
Låg potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt positiva effekter på
samhällsnytta, fördelningen i samhället eller kollektivtrafikresande
Överlåt trafik till att drivas delvis ideellt
Det är fullt möjligt att sänka kollektivtrafikens kostnader genom att överlåta kollektivtrafik till
frivilliga aktörer eller att investera i fordon osv. som körs av dessa aktörer. Åtgärden bygger på att
förarna inte tar ut någon lön. Härigenom kan områden som annars inte hade haft någon
kollektivtrafik trafikförsörjas, vilket är positivt för fördelningen i samhället och
kollektivtrafikresandet.
Erfarenheter från projekt med trafik som drivs delvis ideellt visar dock att det är svårt att
upprätthålla trafiken över tid eftersom den ofta är beroende av eldsjälar. Problemen är att det dels
kan vara svårt att få tag på eldsjälar och dels att de eldsjälar som finns tröttnar efter en tid. Intresset
bland de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är mycket lågt, bara 10 procent har överlåtit trafik
till delvis ideell drift.
Sluta upphandla och bedriv trafik i egen regi
Om anbuden är för få kan konkurrenstrycket vara för litet för att hålla nere kostnaderna vid
trafikupphandlingarna. Enligt litteraturen behövs det i många fall minst fyra anbud för att
upprätthålla ett acceptabelt konkurrenstryck. Det genomsnittliga antalet anbud har i flera län varit
ett eller två stycken. För att hantera den minskade konkurrensen och de ökade kostnaderna har
trafik i egen regi blivit ett fullt möjligt alternativ för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.
Resultaten från enkätundersökningen kan tolkas så.
Över hälften, 53 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har övervägt att bedriva all trafik eller en
del trafik i egen regi. 43 procent har övervägt att driva delar av verksamheten i egen regi och 10
procent har övervägt att sluta upphandla och gå över till att bedriva kollektivtrafiken helt i egen regi.
14 procent driver redan trafiken i egen regi. En tredjedel har inte övervägt detta.
Om man utgår från klassisk ekonomisk teori och forskningen kring offentlig-privat samverkan är den
offentliga sektorns uppgift att säkerställa att kollektivtrafikförsörjningen svarar väl mot olika mål och
motiv som samhället har för att engagera sig i kollektivtrafik och den privata sektorns uppgift att
säkerställa att tjänsterna produceras effektivt. Vid trafik i egen regi är det inte möjligt att ta tillvara
den effektiviseringspotential som privata företag kan bidra med vid t.ex. upphandling av trafik.
Litteraturen kring hur driftskostnaderna påverkas vid drift i egen regi är dock motstridig. En analys
visar att kostnaderna är högre med offentligt ägda bussföretag och en annan visar att kostnaderna är
lägre.
Två fördelar vid trafik i egen regi är att kollektivtrafikmyndighetens kostnadskontroll kan bli bättre
och att beslutsvägarna blir kortare. Det senare skulle kunna innebära att det går snabbare att t.ex.
införa ny miljöteknik och att snabbare öka eller minska trafiken. Utöver detta och att trafik i egen
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regi kan frigöra medel som kan användas mer effektivt har driftsformen sannolikt ingen påverkan på
samhällsnyttan, fördelningen i samhället och på kollektivtrafikresandet.
En annan möjlighet är att bedriva en del av verksamheten i egen regi och låta denna lägga anbud vid
upphandlingar i syfte att ”pressa” de privata företagen att lägga attraktiva anbud och för att
kollektivtrafikmyndigheten ska få ökad förståelse för marknaden, bättre överblick och kunskap om de
faktiska kostnaderna och vad som påverkas dessa. Andra aktörer kan dock misstänka att
myndighetens egen produktionsenhet särbehandlas, att den har lägre avkastningskrav än ett privat
företag eller att den egna produktionsenheten kan dra nytta av myndighetens gemensamma
kostnader. Ett alternativ är att ge egenregiföretaget uppdrag utan upphandling för att upphandlaren
ska få kunskaper om kostnader osv.
Låg potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt risk för negativa
konsekvenser på samhällsnytta, fördelning i samhället eller kollektivtrafikresandet
Överlåt trafik till helt kommersiell drift
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan sänka sina kostnader genom att överlåta trafik till
trafikföretag som avser att driva den helt kommersiellt, eftersom de inte behöver delfinansiera den
trafik som överlåts med skattemedel. Samtidigt kan helt kommersiell trafik bara bedrivas på
lönsamma linjer. Linjer som i praktiken bidrar till att hålla nere kommunernas och landstingens
utgifter för kollektivtrafiken. Konsekvensen kan därför bli att de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader stiger.
Kollektivtrafikresandet kan ökas genom att den helt kommersiella trafiken kan öka utbudet och skapa
nya tjänster, samtidigt framhåller litteraturen att kollektivtrafik helt utan subventioner leder till
mindre trafik och högre priser, vilket minskar resandet. Dessutom medför den s.k. 21-dagarsregeln
att trafikföretagen kan uppföra med den helt kommersiella trafiken efter tre veckor, medan
kollektivtrafiklagen och upphandlingslagstiftningen kräver en process på upp till två till tre år för att
de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska kunna ersätta den trafik som de kommersiella
företagen har lämnat. I värsta fall kan detta medföra att resenärerna blir helt utan kollektivtrafik
under tre år. Till detta kommer att det är svårt att integrera kommersiell kollektivtrafik med
subventionerad trafik. Eftersom den helt kommersiella kollektivtrafiken framförallt kommer att
erbjuda trafik på enstaka linjer så kommer det sannolikt att bli krångligare att resa.
Som framhålls i litteraturen tar kommersiell trafik inget långsiktigt och övergripande ansvar för
medborgarnas behov av kollektivtrafik och kollektivtrafikens samhällsnytta. Detta beror ytterst på att
privata företag styrs av att de är vinstmaximerande, medan RKM:s styrs av att säkerställa
samhällsintressen och uppfylla samhällsmål.
Intresset för att överlåta trafik till helt kommersiell drift har varit mycket svalt, bara 14 procent av de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna, har gjort det enligt enkätundersökningen.
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4.1.2.

Brist på evidensbaserad kunskap

Fokus i litteraturen om kollektivtrafikens kostnader och kostnadsutveckling ligger på vad som är och
kan vara kostnadsdrivande. Den här rapporten har motsatt perspektiv, istället för att inriktas på
problemen fokuserar rapporten på möjliga åtgärder.
Fokuseringen på vad som är kostnadsdrivande medför att det finns brist på evidensbaserad kunskap
om de åtgärder som kan användas för kostnadssänkning och effektivisering av kollektivtrafiken och
deras effekter på samhällsnyttan, resandet och resenärerna.
Kunskapen som finns är dessutom ojämnt fördelat på olika delområden. Litteraturen handlar i stor
utsträckning om vad de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och mindre om vad trafikföretagen
kan göra. En stor del av analyserna är inriktade på avtal och upphandling, och bara till mindre del om
övriga områdena. På upphandlingsområdet har huvudfokus legat på utformningen av avtal, medan
forskningen om åtgärder för att t.ex. öka antalet anbud för att skapa ett tillräckligt konkurrenstryck
som håller nere kostnadsutvecklingen har betydligt mindre omfattning. De flesta studierna handlar
om busstrafik, medan det är mer ovanligt med analyser av taxi- och skärgårdstrafik samt trafik med
tåg, spårvagn och tunnelbana. Det finns en hel del analyser av åtgärdernas påverkande på resandet,
men det är mindre vanligt med studier av hur effektiviserings- och besparingsåtgärder påverkar
samhällsnyttan eller den samhällsekonomiska nyttan, liksom fördelningen mellan olika grupper i
samhället.
Det finns därför ett mycket stort behov av mer forskning och ytterligare analyser för att komma
tillrätta med bristen på evidensbaserad kunskap. Som redan framhållits är kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning en åtgärd som kan ge både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.
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Sammanfattning
En övervägande del av den regionala kollektivtrafiken i Sverige subventioneras av det
offentliga via de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM). Trafikanalys har under tre år
samlat in uppgifter från RKM på avtalsnivå. För trafik med buss under 2013 finns nu ett
datamaterial som täcker alla län och med i stort rimliga nivåer på utbud, resande och
kostnader. Därmed kan vi för första gången få en sammanfattande beskrivning av avtalen för
den upphandlade busstrafiken i Sverige.
Ungefär 96 procent av allt bussutbud i Sverige är subventionerat. Den upphandlade busstrafiken regleras av 350 avtal mellan RKM och olika operatörer. Det finns ett fåtal kommunaloch landstingsägda bolag kvar och som kör trafik de direkttilldelats av RKM, i bland annat
Västmanland, Borås och Luleå. Den stora majoriteten av trafiken handlas dock upp i offentliga
upphandlingar. De 350 bussavtalen är med 92 olika operatörer. Hela 83 procent av utbudet
står stora utlandsägda operatörer för. Länen har allt från ett enda avtal (Blekinge och Dalarnas
län) till 63 avtal (Västra Götalands län). Avtalen täcker allt från trafik med en enda buss, till ett
helt läns trafik med upp till 336 bussar. Att stödja regional konkurrens anges av RKM vara
skälet för att ha många avtal medan stordriftsfördelar och driftssäkerhet anges som skäl till
färre och därmed större avtal.
Av utbudet regleras 41 procent med avtal helt utan incitament, 45 procent med avtal med låga
incitament (under 25 procent av utbetalningarna) och 14 procent med avtal med höga
incitament (25 procent eller mer av utbetalningarna). Branschen har enats om att nivån på
resandeincitament bör vara minst 25 procent för att få en reell effekt på resandet. Vi har i
denna studie räknat med alla typer av incitamentsbetalningar, inte bara baserat på resande.
För alla avtal med incitament (låga eller höga) är den genomsnittliga incitamentsnivån lite
drygt 25 procent. En handfull avtal, så kallade VBP-avtal, har hela 100 procent incitament.
Rapporten innehåller jämförelser av vad en utbudskilometer och en påstigning kostar, för olika
typer av avtal. I sammanfattning är en utbudskilometer dyrare i storstadslänen än i övriga län,
dyrare för avtal med större andel incitament och dyrare ju större avtalen är. Samtidigt är en
påstigning billigare i storstadslänen, billigare ju större inslag av incitament det är i avtalet och
även billigare ju större avtalet är. Om avtalet är nytecknat eller äldre gör ingen skillnad för
RKM:s kostnader, vare sig för utbudet eller för påstigningar. Eftersom olika variabler samvarierar med varandra så måste orsakssamband sökas med multivariata metoder, men den
analysen faller utanför denna rapport.1 Framför allt behöver data analyseras närmare av RKM
själva som har detaljerad insyn i sin egen trafik och det egna länets förutsättningar. Databasen som samlats in finns tillgänglig att använda för den som vill gå vidare i analys av de
svenska bussavtalen.

1

Forskare har tagit del av databasen över avtalen men det finns ännu inga publicerade analyser från de
projekten.
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Summary
In Sweden, for almost 20 years, the vast majority of regional public transport has been
provided through procurements. However, little is known about the contracts regulating the
agreements between the 21 competent local authorities (CLA) in the regions and commercial
operators. That is to say, very little is known about how the conditions of the contracts affect
supply, travelling volumes, costs and efficiency. There is no coherent follow-up of the many
contracts signed by CLAs.
Transport Analysis has for three years worked on collecting data about the contracts of the
CLA:s, their attributes, possible incentives, supply, travel volumes and costs for each contract.
In this report we summarize the findings from 350 contracts for bus transport in 2013. We
believe the dataset is of reasonably good quality.
About 96 percent of all supplied public transport by bus in Sweden is subsidized through the
CLA:s. The subsidized buses are regulated by 350 contracts between the CLA:s and 92
commercial operators. As much av 83 percent of the supplied bus kilometers are by large
foreign owned operators, with the three largest being Nobina, Keolis and Veolia. The regions
have between one and 63 contracts which means there are large diffreneces in the size of the
contracts: from transport with one single bus to 336 buses.
Of total supplied kilometers 41 percent are regulated with contracts without any incentives at
all, 45 percent with low incentives (under 25 percent of payments based on incentives) och 14
percent of supply are with contracts with high incentives (25 percent or more). A handful of
contracts have 100 percent incentive payments, i.e. all of the payment to the operators is
based on the number of passengers. This kind of extreme incentive contract is new to Sweden
and little is known about their effects.
The cost for subsidized public transport in Sweden is covered with, on average, 50 percent by
taxes and 50 percent by ticket sales. In the report we describe the cost to the CLA:s for one
supplied kilometer or one passenger. In summary supply of public bus transport measured in
bus kilometres, is more expensive in the large city areas than elsewhere, more expensive the
larger the incentives and more expensive the larger the contract volume. On the other hand a
trip by bus is for the CLA:s cheaper in large city areas, cheaper the more incentives the
contract has and cheaper for larger contracts. These are just descriptive statistics and there
are a large number of confounding factors. However, multivariate analysis is beyond the
scope of this report.
The CLA:s have the knowledge required to make detaliled analysis on the contracts and their
qualities. The dataset collected and presented in this report is available for anyone who wants
to go further in building up knowledge about the bus contracts.
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Bakgrund

1

När den nya lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik trädde i kraft 1 januari 2012 blev de
nybildade regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) ansvariga för kollektivtrafiken i länen.
Samtidigt öppnades marknaden för fri etablering av regional kollektivtrafik på kommersiella
grunder. Det har dock visat sig att det är få operatörer som vill bedriva kommersiell kollektivtrafik. Den övervägande majoriteten av regional kollektivtrafik är alltjämt upphandlad.2
I denna rapport beskrivs de bussavtal som tecknats av RKM och som reglerar den upphandlade busstrafiken. Vad som händer inom den upphandlade trafiken kommer att vara avgörande för vilket utbud av kollektivtrafik som kan erbjudas och hur länen ska kunna hantera de
ökande kostnaderna för den upphandlade trafiken. Ett ökande inslag av incitament i bussavtalen har vi sett under de senaste åren, en utveckling som branschen kommit överens om.
Samtidigt finns det län med glesare befolkningsunderlag som märker av ett svagt intresse för
operatörer att lägga anbud.
Det är sedan december 2009 lagstadgat i EU:s kollektivtrafikförordning att varje RKM årligen
ska offentliggöra en rapport om den upphandlade trafiken. Denna rapportering har ännu inte
kommit igång för Sveriges del, och det råder osäkerhet på RKM om hur man mer konkret ska
leva upp till rapporteringskravet. Ett skäl till detta är att det inte finns någon anvisad tillsynsmyndighet i Sverige för EU:s kollektivtrafikförordning, och därmed inga föreskrifter för hur
kravet ska bli uppfyllt. Med den datainsamling som presenteras i föreliggande rapport kan man
för varje län relativt enkelt ta fram den allra största delen som krävs för den årliga rapporten.3
Skäl till att beskriva den upphandlade kollektivtrafiken på en relativt detaljerad nivå kan vi
hämta från en studie som summerar Storbritanniens tågtrafik i form av de 19 tågoperatörer
(train operating companies, TOCs) som på franchise-basis kör den allra största delen av
Storbritanniens tågtrafik, subventionerad med offentliga medel. I en rapport från Storbritanniens tillsynsmyndighet ORR (Office of Rail and Road, tidigare Office of Rail Regulation)
beskrivs att en rapport om sektorns kostnader och kostnadsdrivande faktorer behövs av
följande skäl: 4
1.

öka informationen i den offentliga debatten om järnvägens effektivitet genom att ge
transparent underlag till skattebetalare och resenärer om vad de får i relation till vad
de betalar.

2.

hjälpa regeringen och tillsynsmyndigheten att bättre förstå vad som driver kostnader,
för att kunna få ”mer järnväg för pengarna” genom kunskap om hur man specificerar
franchise-avtalen.5

3.

informera tågoperatörer om deras kostnader i förhållande till andra, för att ge dem
större möjligheter att undersöka underliggande orsaker till skillnader.

”Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik” (Trafikanalys Rapport 2014:14).
Rapporten ska också beskriva trafikens kvalitet vilket inte täcks av den datainsamling som beskrivs i denna
rapport. Samtliga RKM har fått det data som redovisas här.
4
http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0019/4933/toc-benchmarking-report-2012.pdf
5
I Storbritannien är det staten som formulerar de franchiseavtal som reglerar tågtrafiken. Marknaden är fri vid
sidan om dessa avtal men intresset för att köra sådan trafik är litet.
2
3

9

Man kan direkt översätta framför allt de två första punkterna till den svenska upphandlade
trafiken, i föreliggande rapport specifikt busstrafiken. Det finns en rad problem i sektorn:
stigande kostnader och samtidigt höga ambitioner för förbättrad och utökad trafik. Samtidigt
har man i vissa län svikande intresse för anbudsgivning, det sker en rad överprövningar av
upphandlingar och uppenbarligen, vilket vi ska se i rapporten, finns stora skillnader i länens
avtal. Det finns goda skäl att ta fram ett underlag för dels en mer informerad analys av
sektorns problem och möjligheter, dels för RKM:s fortsatta analys av sin egen upphandlingsstrategi. Kanhända ger jämförelsen av det egna länets avtal med andra läns, svar på frågan
hur man kan få mer trafik för pengarna.
I kapitel 2 beskrivs den upphandlade trafiken på länsnivå. Kapitel 3 beskriver den årliga
rapport om den upphandlade trafiken som varje RKM ska offentliggöra varje år, samt ger
exempel på vad som publiceras i andra länder. Egenskaper hos bussavtalen presenteras i
kapitel 4 medan slutsatser ges i kapitel 5.
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2

Upphandlad trafik

Den regionala kollektivtrafiken är till allra största delen subventionerad av kommuner och
landsting via RKM. Med regional kollektivtrafik avses trafik som anordnas för resor inom ett
län, eller som korsar länsgräns men i så fall fyller främst behov av arbetsresor eller annat så
kallat vardagsresande.6 Från och med 2012 är marknaden för regional kollektivtrafik öppen för
etablering och kommersiell trafik kan erbjudas utan att något särskilt godkännande behövs.
Trots den nya lagen har få kommersiella alternativ etablerats. Vi har sett att under lagens
första tre år etablerades 24 nya linjer (22 busslinjer och 2 linjer med färja) varav ungefär
hälften redan lagts ned. De nya linjer som etablerats, både de som finns kvar och de som
lagts ned, har främst varit flygbussar.7 Vanligen har dock den kommersiella flygbussen ersatt
upphandlad trafik på samma linje, det vill säga ytterst lite av helt ny trafik har tillkommit tack
vare den nya lagen.
Enligt nya lagen så är RKM det som kallas ”behörig lokal myndighet” enligt EU:s kollektivtrafikförordning. RKM fattar beslut om allmän trafikplikt inom länet, och får även efter överenskommelse med en eller flera andra RKM fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område (SFS 2010:1065, Kap. 3 kap. 1 §). Allmän trafikplikt är, enligt
EU:s kollektivtrafikförordning som den svenska kollektivtrafiklagen följer, de krav på kollektivtrafiken som RKM fastställer och som ett kollektivtrafikföretag inte har eget kommersiellt
intresse att bedriva utan ersättning, åtminstone inte i samma omfattning eller på samma
villkor. Ett avtal mellan RKM och en operatör måste grunda sig på ett beslut om allmän
trafikplikt (SFS 2010:1065, kap.3, 3§).
Av all kollektiv busstrafik i Sverige är uppskattningsvis 96 procent av utbudet subventionerat.
Av tågtrafikens utbud är ungefär 59 procent subventionerat, runt 20 procent kommersiellt och
17 procent kommersiellt med stöd från RKM. Andelen subventionerad trafik är större ju kortare
resorna är.8 Subventionerad kollektivtrafik handlas till övervägande majoritet upp i offentliga
upphandlingar. Det finns några få undantag där trafik direkttilldelas ett kommun- eller landstingsägt bolag. Direkttilldelning till kommersiella operatörer är inte tillåtet i Sverige. I detta
kapitel beskrivs organiseringen av den upphandlade kollektivtrafiken och ges en del statistik
för den upphandlade trafiken per län.

2.1

Regionala kollektivtrafikmyndigheter

Till och med 2011 var landstinget och kommunerna i varje län tillsammans länstrafikansvariga
och i de flesta länen låg ansvaret i praktiken på ett trafikbolag, ett aktiebolag.9 Från och med
1 januari 2012 är en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) ansvarig för länets kollektivtrafik.
När nya lagen om kollektivtrafik trädde ikraft fanns fyra regioner i Sverige: Skåne, Västra
Götaland, Halland och Gotland. Regioner är folkvalda regionala församlingar som även har
6

Enligt definition i lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik (1 kap. 6 §)
Resterande 4 proent är trafik som subventioneras via Trafikverkets så klalade trafikavtal för interregional trafik.
Se vidare ”Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik” (Trafikanalys Rapport 2014:14).
8
För tågtrafiken se referens i noten ovan, Figur 3.8 och 3.9.
9
Enligt lagen (SFS 1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. I Stockholm var dock landstinget ensamt
ansvarigt och i Gotlands län kommunen, enligt samma lag.
7
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tagit över vissa statliga uppgifter som handlar om infrastruktur, miljö och tillväxt. De tre första
regionerna ovan är rent juridiskt landsting medan Region Gotland består av en enda kommun
som även sköter landstingsuppgifterna. Dessa fyra regioner är ansvariga för sitt respektive
läns kollektivtrafik.10 Därtill kommer ytterligare åtta län där landstinget är ansvarigt11 och i
resterande nio län är alla kommunerna tillsammans med landstinget ansvariga för kollektivtrafiken12. RKM i de länen är antingen kommunförbund eller regionförbund, för vilka båda den
juridiska formen är kommunalförbund.
Vissa RKM har kvar det gamla trafikbolaget och kan enligt lagen överlämna befogenheten till
bolaget att ingå avtal om allmän trafik och handla upp trafik (SFS 2010:1065, kap. 3, 2§).
Trafikbolagen i till exempel Uppsala, Jönköpings och Kalmar län har upphört och blivit
förvaltning inom landstinget. Vissa trafikbolag är kvar som främst förvaltare av redan ingångna
avtal men utan operativ verksamhet, ofta som ett väl etablerat varumärke, till exempel SL i
Stockholms län, där landstinget är RKM. Vissa trafikbolag finns också kvar med mer av
operativt ansvar, till exempel i Västra Götalands län, Dalarnas, Västerbottens och Norrbottens
län.13
Det finns några få kommunal- och landstingsägda bolag kvar som bedriver trafik, vilka
beskrivs nedan i korthet.
Uppsala län: Företaget Gamla Uppsala Buss är landstingsägt och utför sedan 1996 all
stadsbusstrafik i Uppsala. De har haft ett avtal som gällde för trafik till och med år 2014.
Operatören kör i skrivande stund samma trafik med en tillfällig avtalsförlängning. Ett nytt avtal
håller på att tas fram för att förhandlas med Gamla Uppsala Buss inför direkttilldelning.14
Västmanlands län: Landstinget äger AB Västerås Lokaltrafik (VL) och detta bolag kör nästan
all busstrafik i länet och endast trafik för ett fåtal bussar handlas upp av andra operatörer. VL
fick sitt uppdrag via direkttilldelning och det nuvarande avtalet gäller tills vidare. Såvitt vi
känner till är det inte aktuellt att genomföra någon upphandling i konkurrens under överskådlig
tid.
Västra Götalands län: Borås15 och Uddevalla har kommunala bussbolag. Uddevalla
Omnibus AB är ett av de största företagen inom Buss i Väst, ett samarbetsorgan för 35
bussbolag i Västsverige som bland annat kör på avtal för Västtrafik.16 Utanför busstrafiken är
det Göteborgs stad som äger Göteborgs Spårvägar AB och spårvagnstrafiken i Göteborg
direkttilldelas detta bolag.
Västerbottens län: Skelleftebuss AB ägs av kommunen och kör linjetrafiken i Skellefteå
kommun på uppdrag av Västerbottens RKM. Detta uppdrag direkttilldelades det kommunala
bolaget. Skelleftebuss kör även annan trafik på kommersiella grunder i Skellefteå, och
upphandlad trafik i andra kommuner i övriga Västerbotten.
10

Sedan 2012 har några regioner tillkommit. SKL för en aktuell förteckning över RKM i samtliga län
(http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter/kollektivtrafik/kollek
tivtrafikmyndigheter.1235.html)
11
Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Örebro län, Västmanlands län
och Gävleborgs län.
12
Södermanland, Blekinge län, Värmlands län, Dalarnas län, Kronobergs län, Västernorrland, Jämtlands län,
Västerbotten och Norrbotten.
13
Se underlagsrapport ”Regionala kollektivtrafikmyndigheter – organisation och villkor för etablering av
kommersiell kollektivtrafik”, www.trafa.se/marknadsoppning
14
Enligt information från direktkontakt med Uppsala läns RKM.
15
Borås Lokaltrafik AB (BL) slogs ut av Nobina i en upphandling på hemmaplan, trots ett lägre bud. Borås
Lokaltrafik AB har enligt vår datainsamling av avtalsinformation inget annat avtal. Upphandlingen har
överklagats från båda sidor och i flera instanser. Under tiden kör BL trafiken i Borås.
www.bussmagasinet.se/2014/09/nya-turer-i-borasupphandling-hogsta-forvaltningsdomstolen-nasta/
16
www.bussivast.se/
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Norrbottens län: Luleå kommun äger Luleå Lokaltrafik AB. Kommunen och aktiebolaget har
tecknat ett koncessionsavtal på fem år fram till oktober 2016 för busstrafik i Luleå tätort.17
Möjligheten att direkttilldela trafik till ett kommun- eller landstingsägt bolag finns numera
reglerat i LOU, lagen (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling. För att direkttilldelning ska
vara tillåten måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, nämligen att
”1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den
gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, och att
2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin
verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den.” (2 kap. 10 a §).
Direkttilldelning till kommersiella bolag är olagligt i Sverige, men förekommer i många andra
europeiska länder. Enligt EU:s kollektivtrafikförordning kan avtal för tågtrafik fritt direkttilldelas
operatörer, medan det för buss, spårväg och tunnelbana krävs att avtalet är av mindre
omfattning. För busstrafik till exempel får direkttilldelning ske om avtalet omfattar trafik med
maximalt 23 bussar. Direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik har betydande utrymme i EU:s
kollektivtrafikförordning. Bestämmelserna syftar särskilt till att förhindra att alltför höga
ersättningar betalas ut, när avtalet är ett resultat av en förhandling mellan två parter snarare
än ett konkurrensutsatt anbudsförfarande.

2.2

Länens upphandlade trafik

Under 2013 kostade den upphandlade18 kollektivtrafiken i länen (alla trafikslag) ungefär 40
miljarder kronor, varav hälften täcktes av biljettintäkter och hälften av skattemedel. Statistik
om den upphandlade trafiken publiceras årligen av Trafikanalys i Lokal och regional kollektivtrafik. Vi ska i detta kapitel kort beskriva den upphandlade trafiken, hur mycket vi reser med
den, hur mycket trafiken kostar och dess subventionsgrad. Denna beskrivning utgör en
bakgrund när vi sedan ska gå vidare och beskriva de enskilda avtal som tecknats för den
upphandlade trafiken (se kapitel 4). I hela avsnittet läggs spårtrafik och buss ihop, medan
sjötrafik lämnas utanför.
I Figur 2.1 visas utvecklingen av resandet med upphandlad kollektivtrafik 1999 – 2012. Under
de senaste 15 åren har utbudet mätt i utbudskilometer ökat med 22 procent och antal
påstigningar19 med 35 procent, medan kostnaderna (i fasta priser) har stigit med hela 97
procent, det vill säga i princip fördubblats. Under samma period har de totala intäkterna
(biljettintäkter plus bidrag från kommuner, landsting och stat) också fördubblats.

17

För diskussion kring om detta avtal verkligen är ett koncessionsavtal, se avsnitt 4.2.
I detta kapitel används termen upphandlad kollektivtrafik. Detta kan innebära att trafiken är upphandlad av en
kommersiell operatör efter en offentlig upphandling, eller upphandlad av ett kommun- eller landstingsägt bolag
som resultat av en direkttilldelning. Vi skulle också kunna använda termen samhällsstödd trafik men det är blir
ett bredare begrepp som leder in på svårigheter att definiera vad som ska räknas in i samhällsstöd, vilket kan
vara mer än ersättning för trafik (tillgång till offentligägd infrastruktur och andra resurser där ett
marknadsmässigt pris inte betalas).
19
Statistiken mäter inte resor utan påstigningar. En bussresa från A till C med byte vid B är en resa men två
påstigningar. Metoderna för att beräkna antal påstigningar varierar mellan olika län. Metoder som förekommer
är räkning via biljettavisering, automatiskt trafikanträkning (ATR) där påstigande bryter en optisk avläsare vid
ingången och stickprov av trafikanträkningar.
18
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Figur 2.1 Utbudskilometer (fordonskilometer), antal resor samt trafikeringskostnader för lokal och regional
kollektivtrafik. Index (1999=100) åren 1999–2013.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T8)

Utbudskilometer är ett trubbigt mått för att mäta utbudet som möter resenärerna. Sittplatskilometer är ett bättre mått på kapaciteten i systemet men denna uppgift har vi dock endast
fr.o.m. 2008. Under perioden 2008 – 2013 ökade utbudet, mätt i utbudskilometer, med 14
procent och antal sittplatskilometer med det dubbla: 28 procent.20 Utbudet av platser har alltså
ökat betydligt mer än vad utvecklingen i fordons- och vagnskilometer visar. Under samma
period (2008 – 2013) ökade totala kostnaderna 32 procent och därmed kostnaden per påstigande med 16 procent. Samtidigt har subventionsgraden i princip legat på samma nivå sedan
2008. De ökade kostnaderna har alltså främst täckts med högre priser för resenärerna. Priser
på kollektivtrafik har ökat mycket snabbare än andra konsumentpriser. Sedan 2001 har KPI
ökat med 20 procent medan lokaltrafikens priser ökat nästan fyra gånger så mycket.21
Länen skiljer sig mycket åt vad gäller hur mycket man reser med upphandlad kollektivtrafik
(Figur 2.2). Under året 2013 var det mest resande per invånare i Stockholms län (2 526 km
per person) och minst i Gotlands län (227 km per person). Störst resande mätt i personkilometer har storstadslänen, och till dem angränsande län med stor inpendling till storstäderna (främst Hallands och Uppsala län). Vad gäller antal påstigningar per invånare så är
rangordningen av länen likartad. De tre storstadslänen hamnar i topp: Stockholms län med
352 påstigningar per invånare och år, Västra Götaland med 172 och Skåne med 122 påstigningar per invånare. De tre storstadslänen står tillsammans för 52 procent av befolkningen
men av kollektivtrafiken står de för 84 procent mätt i antal resor och 71 procent mätt i personkilometer. Utbudet mätt i sittplatskilometer är också större i storstadslänen: de står
tillsammans för 69 procent av utbudet.

20

I Lokal och regional kollektivtrafik skedde en förändring av definitionerna 2007-2008 vilket gör att
subventionsgrad inte går att få en längre konsistens tidsserie av än fr.o.m. 2008. Tyvärr går inte tidsserien över
sittplatskilometer tillbaka så långt i tiden. Stockholms större pendeltågsfordon förklarar en stor del av det ökade
utbudet i form av fler platser. De nya pendeltågen har hälften så många vagnar men med 50 procent högre
passagerarkapacitet: 1 800 per fullängdståg jämfört med 1 200 för de gamla X10-tågen. Nästan 60 procent av
platserna är ståplatser, vilka inte ingår i LoRK.
21
En beskrivning av hur biljettpriser utvecklats beskrivs i en separat rapport, ”Priser i regional kollektivtrafik i
Sverige och EU 2014” (Trafikanalys Rapport 2014:15). Se diskussion kring Figur 2.9.
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Figur 2.2: Resande med regional kollektivtrafik mätt i antal personkilometer per person (vänster axel) och antal
påstigningar per person (höger axel). Per län år 2013.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2014 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1)

Utbud och resande med kollektivtrafik per invånare är generellt större i områden med stort
befolkningsunderlag. Resandet i länen (personkilometer/invånare) och befolkningstäthet
(invånare per kvadratkilometer) är starkt positivt korrelerade (korrelationskoefficient 0,75). Det
betyder att resandet med upphandlad kollektivtrafik per invånare är större i tätt befolkade län
där det också är möjligt att erbjuda ett rikt utbud. Bland annat tack vare den så kallade
Mohring-effekten finns betydande stordriftsfördelar i kollektivtrafiken som här kommer till
uttryck: ytterligare en avgång i kollektivtrafiken gagnar inte bara tillkommande resenärer utan
alla resenärer genom kortare väntetid. På motsvararande sätt drabbar en indragen avgång
inte bara resenärer på just den avgången utan även alla andra, eftersom alla resenärer får
längre total restid.22

22

Se ”Regional kollektivtrafik – några grundläggande välfärdsfrågor” (Trafikanalys PM 2013:1).
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Figur 2.3: Befolkning per kvadratkilometer (horisontell axel) och resande med upphandlad kollektivtrafik mätt i
personkilometer per invånare (vertikal axel). Per län år 2013.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1) samt landareal och
befolkning från SCB, www.scb.se.

Även om korrelationen är stark i Figur 2.3 finns det exempel på län med liknande befolkningstäthet som ändå skiljer sig stort åt i mängd kollektivtrafikresande. Till exempel har Uppsala
och Södermanland ungefär samma befolkningstäthet, men resandet med upphandlad
kollektivtrafik är mer än dubbelt så stort i Uppsala län (1 635 personkm/invånare mot 757 i
Södermanland). I Örebro och Västernorrlands län reser man ungefär lika mycket med
upphandlad kollektivtrafik, men befolkningstätheten i Örebro län är tre gånger så stor som i
Västernorrland.
Vi har sagt ovan att kollektivtrafiken i länen är finansierad till ungefär hälften med biljettintäkter
och till hälften med skattemedel. I Figur 2.4 visas andelen av trafikens totala kostnader som
bekostas med skattemedel, det vill säga subventionsgraden. Subventionsgraden varierar från
som lägst 40 procent i Hallands län till som högst 84 procent i Gotlands län. Hundra procent
minus subventionsgraden brukar kallas självfinansieringsgrad, vilken således varierar från
16 procent i Gotlands län till 60 procent i Hallands län. I riket som helhet är subventionsgraden
50 procent, 47 procent för storstadslänen och 57 procent för övriga landet. Av de tre storstadslänen har Stockholm och Skåne lägst subventionsgrad (43 respektive 46 procent) och
Västra Götalands län högst (59 procent). Subventionsgraden i ett län är till viss del beroende
av hur verksamheten är organiserad och vilka möjligheter det finns för interndebiteringar.23
Det innebär att man bör tolka länsskillnader i subventionsgrad med stor försiktighet. Det är
inte säkert att skillnader i subventionsgrad motsvaras av skillnader i vare sig ambitionsnivå
eller produktivitet i kollektivtrafiken.

23

För Gotlands län är detta extra tydligt. RKM debiterar vanligen de enskilda kommunerna för skolelevers resor,
vilket då räknas som intäkter för RKM och del av självfinansieringen. Eftersom Gotland inte ingår i något
landsting är det Gotlands kommun som enligt lag ansvarar för kollektivtrafiken, men kommunen ansvarar även
för skolskjuts så de kostnaderna kan inte utdebiteras. Det innebär att RKM:s kostnader för skolresor ingår i
subventionen istället. I SKL:s Öppna jämförelser räknas även kommunernas bidrag till kollektivtrafiken i form av
bl.a. skolresor som en offentlig subvention i alla län.
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Figur 2.4: Subventionsgrad för lokal och regional kollektivtrafik uttryckt som procent av totala kostnader som
täcks med skattemedel. Procent per län år 2013.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1)

I Figur 2.5 nedan visas det bidrag eller tillskott som kollektivtrafiken får per invånare i varje län.
Totalt kom 87 procent av finansieringen från landstingen, 10 procent från kommunerna och
3 procent från staten. I genomsnitt i Sverige gick under 2013 ungefär 2 000 kronor per
invånare i skattemedel till kollektivtrafiken, mest i Stockholms län (drygt 3 400 kr) och minst i
Gotlands län (742 kr).
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Figur 2.5: Trafikhuvudmännens lokala och regionala kollektivtrafik. Bidrag eller tillskott från kommuner,
landsting och staten, kronor per invånare år 2013.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1) samt befolkning per län
från SCB, www.scb.se.

Trafikverkets anslag till ”statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional
kollektiv persontrafik” är 831 miljoner kr per år (enligt Trafikverkets regleringsbrev för 2015).
Av dessa medel går runt 50 Mkr per år till busstrafik i form av tre avtal i de norra delarna av
Sverige och 260 Mkr går till sju tågavtal. Övriga pengar går till Gotlands färjetrafik och vissa
flyglinjer.24 I bidrag från staten i Figur 2.5 ingår Trafikverkets trafikavtal, men det kan också
avse viss infrastruktur.
Kostnaden för utbudet varierar över landet. En utbudskilometer är dyrast i de tre storstadslänen (Figur 2.6) och billigast i Gotlands och Västerbottens län. I storstäder är stadstrafiken en
större andel av trafiken, stadstrafiken som går med lägre hastighet och därför kostar mer för
en kilometer. Per påstigning är dock den upphandlade trafiken billigast i storstadslänen och
upp till 3-4 gånger så dyr per påstigning i vissa glesbygdslän, där en genomsnittlig resa
vanligen är längre.

24

En redovisning av Trafikverkets alla trafikavtal finns här www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-ochtransportera/Planera-persontransporter/Trafikavtal/Oversikt-linjer-och-operatorer/
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Figur 2.6: Total kostnad per utbudskilometer respektive per påstigning. Kronor, året 2013.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1)

Vi har sett att de offentliga kostnaderna för den upphandlade trafiken fördubblats på 15 år
(Figur 2.1). Kostnadsökningen har täckts främst med ökade biljettpriser och prisindex för
lokaltrafik har ökat betydligt snabbare än konsumentpriserna generellt enligt KPI.25 Mer
konkret varför kostnaderna för kollektivtrafiken stiger snabbare än andra priser är inte helt
klarlagt. SKL har gjort en analys med anledning av att kommunernas och landstingens
nettokostnader för kollektivtrafik har ökat dubbelt så snabbt som kostnaderna för samtliga
verksamheter i kommunsektorn under senare år. SKL drog slutsatsen att det ökade utbudet
samt utvecklingen av personal- och bränslekostnader tillsammans förklarar nästan hela
kostnadsökningen. De menar alltså att den stora kostnadsökningen har sin rimliga förklaring.
Studien från SKL om kostnadsökningarna har debatterats en del och det finns all anledning att
analysera kostnadsökningarna vidare, dels genom att titta på varje trafikslag för sig (i ovannämnda studie slogs buss och spårtrafik ihop), dels genom att analysera trafiken mer
disaggregerat än på länsnivå, kanske på avtalsnivå.
Hur man ska uppmuntra till ökat kollektivtrafikresande utan att öka de offentliga kostnaderna
mer än budgeten tillåter, detta diskuteras flitigt. Avgiftsfri kollektivtrafik har provats i ett antal
orter, med viss framgång i from av ökat resande men i vissa fall har reformen dragits tillbaka
på grund av dålig ekonomi i kommunen i allmänhet och ökade kostnader för kollektivtrafiken.26
I de län där resandet per person är litet har man redan i genomsnitt en hög subventioneringsgrad. Korrelationen mellan resandet mätt i personkilometer/invånare och subventionsgraden
är starkt negativ (-0,69). Det innebär att län med litet kollektivtrafikresande redan har relativt
höga subventioner, vilket ger begränsade möjligheter att försöka få till stånd mer resande
genom ännu högre subventioner. Att ytterligare öka de ofta redan ganska höga resenärspriserna är inte heller en framkomlig väg om man just vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

”Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014” (Trafikanalys statistik 2014:15).
Se ”Litteraturstudie avgiftsfri kollektivtrafik”,
www.trafa.se/PageDocuments/Ramb%C3%B6ll_Litteraturstudie%20avgiftsfri%20kollektivtrafik.pdf
25
26
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Höjning av biljettaxor diskuteras, på senaste tiden särskilt i Stockholms län där även enhetstaxa framförs som en lösning för att öka resandet, det skulle dock också vara dyrt enligt
skeptikerna.27 I Stockholms län finns höga ambitioner med nyligen utökad pendeltågstrafik till
Uppsala via Arlanda, utvecklad tågtrafik i Mälardalen från 2017 och om drygt tio år en utbyggd
tunnelbana. Men ekonomin är problematisk och larmrapporterna är många som säger att
något måste göras för att kontrollera kostnaderna. Även i Västra Götalands län är ökande
kostnader ett problem.28
Priserna på långväga järnväg och regional kollektivtrafik har utvecklats likartat, så till vida att
båda har stigit mer än övriga konsumentpriser.29 För offentligt organiserad regional kollektivtrafik har priser på enkelbiljetter ökat mest och betydligt mer än länskort. Prisindex för lokaltrafik har sedan 2001 stigit med nästan 80 procent, jämfört med knappt 20 procent för
konsumentprisindex (KPI) totalt. Priserna för länskort varierar kraftigt mellan länen, från 740 kr
på Gotland till 2 500 kr i Norrbotten. I många län köper resenärer oftast inte länskort utan
snarare ett kort för ett mindre område.30 Det är stora variationer mellan länen hur stort utbud
man kan dra nytta av med sitt länskort. Om vi bara jämför storstadslänen så kostar ett länskort
i Stockholms län 790 kr, i Skåne län 1 150 kr och i Västra Götalands län 1 500 kr. Om vi
kalkylerar hur många utbudskilometer man får per krona på ett länskort, så är utbudet per
krona nära nog lika stort i Skåne och i Västra Götalands län, men i Stockholms län är utbudet
nästan 4 gånger större.31
I kapitlet har vi kunnat konstatera att variationen över landet är stor, både vad gäller hur
mycket man reser med upphandlad kollektivtrafik, hur dyrt utbudet är för resenären och hur
mycket trafiken kostar i skattemedel. Utmaningen som hela sektorn står inför summeras väl i
Figur 2.1.
Utbudet av subventionerad kollektivtrafik ökar, det vill säga det finns höga ambitioner vad
gäller att erbjuda invånarna god kollektivtrafik. Förhoppningen är att de kostnadsökningar som
samhället känner av omsätts till vinster i samhällsekonomisk mening, genom resenärernas
kortare res- och väntetider, ökad tillgänglighet, förstorade arbetsmarknader etcetera.
Fortfarande måste ju dock kostnadsökningar för nuvarande trafik och även kostnader för
framtida ambitionsökningar täckas, antingen med ökade subventioner eller ökade biljettpriser.
Vi har intrycket att det idag talas mindre om branschens tidigare ofta uttalade ambition att
fördubbla kollektivtrafikresandet och på sikt fördubbla dess marknadsandel av allt resande.
Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik har också bytt namn till Partnersamverkan för
förbättrad kollektivtrafik.32 Ambitionen att öka kollektivtrafikresandet kvarstår dock.
Konkurrensen om skattemedel i kommuner och landsting är naturligtvis hård, där kollektivtrafiken ständigt vägs mot behov inom framför allt skola, vård och omsorg. Sverige har till
exempel en åldrande befolkning som gör att behov av vård och omsorg ökar. Andelen av
befolkningen som är 65 år och äldre har på två decennier ökat från 17 till 19 procent i hela
landet. Av länen är det bara de tre storstadslänen och Uppsala län som har mindre än 20
27

Ökat pris på månadskort i Stockholms län har diskuterats flitigt under våren 2015 men blir åtminstone inte
verklighet just nu. Det saknas dock 700 Mkr i årliga budgeten för Stockholms RKM.
http://www.di.se/artiklar/2015/6/16/sd-stoppar-dyrare-manadskort-i-stockholm/
28
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2638414-vasttrafik-tvingas-hoja-priserna-annu-mer
29
Enligt delindex som ingår i Transporttjänstindex som i sin tur ingår i KPI. Dessa prisindex produceras av SCB.
Delindex för t.ex. järnvägsresor och lokaltrafik måste köpas medan Transporttjänstindex finns publicerat (se
www.scb.se).
30
Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 (Trafikanalys statistik 2014:15).
31
Utbud enligt Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22). Vi vet inget om hur vanligt
det är med länskort i respektive län.
32
www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/
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procent av befolkningen i åldersgruppen 65+. Bland övriga län varierar andelen 65 år och
äldre mellan 20 och 24 procent och en hög andel äldre är ganska jämnt fördelade över landet,
det vill säga en åldrande befolkning är inget ”Norrlandsproblem”.
Enligt branschens aktörer är ett viktigt steg som tagits för att kunna öka kollektivtrafikens
marknadsandel, att man har enats om en avtalsprocess. Med utvecklade samarbetsformer
och ökad affärsmässighet hoppas man kunna få ut mer kollektivtrafik för satsade offentliga
resurser, med bland annat avtalsmallar, standarder för bussar och gemensam överenskommelse om hur man ska använda index i uppräkning av ersättningar över tid etcetera. I
nästa kapitel beskrivs vilken information om den upphandlade kollektivtrafiken som ska
offentliggöras enligt EU:s kollektivtrafikförordning, samt vad som redovisas i andra länder. I
kapitel 4 beskrivs sedan de svenska bussavtalen.
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3

Avtal för upphandlad
kollektivtrafik

I detta kapitel går vi igenom de krav som EU:s kollektivtrafikförordning ställer på RKM att
offentligt redovisa uppgifter om sina avtal. Vi ger också några exempel från andra länder på
vad som redovisas offentligt på avtalsnivå.

3.1

Rapport om upphandlad trafik

Inom EU finns en kollektivtrafikförordning som är bindande för alla medlemsstater. En artikel i
förordningen säger att varje så kallad behörig myndighet (för Sveriges del är dessa myndigheter RKM samt Trafikverket) varje år ska offentliggöra en rapport om den trafik man
upphandlat.
”Varje behörig myndighet ska en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna
trafikplikten inom sitt behörighetsområde, om de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om
ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation. Rapporten
ska skilja mellan busstrafik och spårbunden trafik, den ska möjliggöra kontroll och utvärdering av
kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering samt, i förekommande fall, ge information
om eventuella beviljade ensamrätters art och omfattning.”
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg (Artikel 7.1).
Förordningen trädde i kraft den 3 december 2009 och är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla
medlemsstater. Ensamrätt som nämns är dock inte tillåtet i Sverige: ”Ensamrätt får inte medges som
motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt.” (SFS 2010:1065, 3 kap. 4 §)

EU:s kollektivtrafikförordning är alltså bindande för Sverige, men just denna artikel är det få
RKM som levt upp till. Såvitt vi känner till har bara Södermanlands och Värmlands RKM
presenterat vad de kallar en årlig rapport, där Södermanland ligger närmast till att leva upp till
förordningens krav.33 SKL har gjort en vägledning för den årliga rapporten.34 Trafikanalys har
tidigare påpekat att vägledningen förefaller alltför vag för att kunna vara något reellt stöd för
RKM när rapporten ska tas fram.35
EU-kommissionen kom under 2014 ut med riktlinjer (guidelines) för kollektivtrafikförordningen
och därmed även den årliga rapporten.36 Riktlinjerna är inte bindande eftersom det ytterst
åligger Europeiska unionens domstol att tolka EU:s lagstiftning, men riktlinjerna visar hur
kommissionen uppfattar ett antal bestämmelser i förordningen.

”Trafikbokslut, Sörmlands län 2013 med årlig rapport”
www.lanstrafiken.se/Global/Lanstrafiken/Sormland/Dokument/%c3%85rsredovisning/Trafikbokslut%202013%20
med%20%c3%a5rlig%20rapport.pdf
34
”Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter – Begrepp och metoder för den årliga rapporten” ”
webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5330.pdf
35
”Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik” (Trafikanalys Rapport 2014:4), sidan 54.
36
Se ”Meddelande från kommissionen om tolkningsriktlinjer för förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik
på järnväg och väg (2014/C 92/01)”, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2014:092:TOC
33
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Vad gäller Artikel 7.1 om den årliga rapporten så är kommissionens tolkning att varje avtal ska
gå att identifiera i rapporten, och samtidigt ska man skydda berättigade kommersiella
intressen (vår kursivering). Kommissionen anser också att kollektivtrafikföretagen måste
lämna all information till RKM så att dessa kan uppfylla sina skyldigheter vad gäller offentliggörande. För Sveriges del är det inte uppenbart hur företagens eventuella skyldigheter i detta
avseende ser ut. I den årliga rapporten för Södermanland, den vi uppfattar som närmast i
Sverige till att uppfylla kraven i EU:s kollektivtrafikförordning, finns till exempel inga andra
uppgifter för tågavtalen än kostnader. Problemet är inte unikt för Södermanland, tvärtom har vi
intrycket att många RKM inte kan presentera uppgifter om utbud och resande enligt sina
tågavtal.37 Vi kan i dagsläget inte svara på om det beror på RKM:s ointresse/oförmåga att
kräva in uppgifterna eller på operatörernas ovilja/oförmåga att lämna ut uppgifterna till RKM.
Kommissionen säger också i sina riktlinjer att för att uppnå syftet med den årliga rapporten
och för att kunna göra meningsfulla kontroller och utvärderingar, så bör informationen finnas
lättillgänglig och medge ändamålsenliga jämförelser. Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att se till att informationen finns lättillgänglig på en webplats som tillhör en sammanslutning av behöriga myndigheter eller transportministeriet. Oss veterligen finns ännu inget
exempel på något land som har informationen på detta lättillgängliga sätt. Men EU-kommissionen håller i skrivande stund på med en kartläggning av ekonomiska effekter av EU:s
kollektivtrafikförordning. Varje medlemsland har fått enkäter som efterfrågar statistik om
upphandlad kollektivtrafik på nationsnivå ifråga om utbud, resande, antal anställda, kostnader,
vinstmarginaler med mera. Enkäterna innehåller också ett antal frågor relaterade till kollektivtrafikförordningen och dess förmodade effekter på ländernas kollektivtrafik. En av frågorna är
vilka årliga rapporter enligt Artikel 7.1 respektive lands behöriga myndigheter publicerat.
Resutat från studien kan väntas under senare delen av 2015.
Enligt EU-förordningen ska alltså varje RKM redovisa vad man upphandlat, från vem och vad
man betalat. Eftersom rapporteringen ska möjliggöra ”kontroll och utvärdering av kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering” måste den rimligen också innehålla mått på
vilken trafik som blivit av tack vare varje avtal. Vi har tolkat det som att rapporteringen måste
innehålla dels mått på utbudet, dels på resandet, på avtalsnivå, så att RKM:s ersättningar till
operatörer kan sättas i relation till utbud och resande, det vill säga visa vad RKM får för
pengarna de betalat till operatörerna.
Trafikanalys har samlat in uppgifter som går att använda till att göra den allra största delen av
en årlig rapport för åtminstone busstrafiken i varje län.38 Uppgifterna redovisas i kapitel 4.
Först vill vi dock ge några exempel från andra länders redovisning i samma anda som den
årliga rapportens ambitioner, det vill säga uppgifter på avtalsnivå.

3.2

Hur gör man i andra länder?

Vad publicerar andra länder om sin upphandlade trafik på den detaljnivå som EU:s kollektivtrafikförordning kräver, det vill säga på avtalsnivå? Vi presenterar här några exempel vi känner
till. En mer komplett redogörelse för vad som görs i respektive land väntas under senare delen

37

Utbud kan vara svårt uppskatta om det till exempel rör sig om ett kommersiellt trafikupplägg som får visst stöd
från RKM för att behålla vissa olönsamma turer, men antal resande/påstigande borde vara möjligt att mäta.
38
Samtliga RKM har fått hela den databas med avtalens egenskaper som vi samlat in för att varje RKM ska ha
möjlighet att jämföra sina egna avtal med andra läns avtal, i den årliga rapporten eller annan analys.
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av 2015, då resultat kommer från den studie som EU-kommissionen genomför under året (se
vidare avsnitt 3.1).

Danmark
I Danmark publicerar Trafikstyrelsen39 statistik för de sex regionerna, både aggregerad
statistik per region40 och för de sex regionerna per operatör41. För den senaste rapporten
framgår att Danmarks upphandlade busstrafik körs av ungefär 3 300 bussar och att de sex
regionerna har mellan 5 och 36 olika operatörer anlitade. Utbudstimmar och kontraktssummor
visas per operatör i varje region. Rapporten innehåller också information om kostnader, till
exempel genomsnittlig kontraktssumma per utbudstimme och per operatör i varje region.
Rapporteringen är för ett givet budgetår (senast 2014/2015) och jämför i flera avseenden de
sex regionerna men innehåller inget om utvecklingen över tid.42

Storbritannien
London har för sin busstrafik ett system liknande det svenska: en så kallad behörig myndighet,
Transport for London (TfL), handlar upp trafik från olika privata operatörer.43 Avtalen är
normalt fem år långa med option på ytterligare två år, vilket innebär att 15-20 procent av
trafiken upphandlas varje år. Upphandlingarna sprids ut under året och på TfL:s hemsida finns
upphandlingsplaner i form av listor över de upphandlingar som kommer att genomföras under
de närmaste åren, datum då de annonseras och datum för inlämning av anbud, för tilldelning
respektive för trafikstart.44
Vi har inte lyckats få tag på information om huruvida Storbritannien publicerar årliga rapporter,
men för London finns det en hel del information på avtalsnivå fritt tillgängligt på TfL:s
hemsida.45 För varje genomförd upphandling redovisas uppgifter om lägsta och högsta bud,
antaget bud, vinnande operatör och kostnad per utbuds-mile i antaget bud.46 Om antaget bud
inte är det lägsta anges skäl därtill. Vi kan hitta skäl som att TfL inte trodde operatörens
servicenivå skulle vara tillräckligt hög eller att operatören med lägsta budet inte hade
tillräckligt med fordon för att leva upp till kraven i kontraktet. Vid en snabb titt på genomförda
upphandlingar verkar antal anbud ligga mellan 2 och 5 anbud per upphandling. I detta

39

Trafikstyrelsen i Danmark motsvarar ungefär Transportstyrelsen i Sverige.
www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Statistik-fra-regionale-trafikselskaber/Offentlig-bustrafik.aspx
(denna statistik motsvarar ungefär Sveriges årliga statistik Lokal och regional kollektivtrafik som publiceras av
Trafikanalys)
41
www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Statistik-fra-regionale-trafikselskaber/Busentreprenoerer.aspx
42
Varje region har eget ansvar för att publicera en årlig rapport enligt kollektivtrafikförordningen. De rapporter vi
har sett är ungefär som årsberättelser för regionen, men vi kan inte se några uppgifter på avtalsnivå. Här är ett
exempel från Movia, Danmarks största så kallade trafiksällskap för Köpenhamnsregionen.
http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/okonomi/aarsrapport2013/Documents/aarsrapport_2013.pdf
43
Utanför London är busstrafiken avreglerad även om samarbete och subventioner mellan de offentliga
myndigheterna och operatörer är betydande, framför allt i form av bränslesubventioner och ersättning för
grupper som reser gratis eller rabatterat.
44
Senaste listan över kommande upphandlingar finns här
tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/uploads/forms/2016-2017-lbsl-tendering-programme.pdf
45
Vi känner inte till om motsvarande information per avtal finns för tågavtalen. Storbritannien har ett franchisingsystem för största delen av sin tågtrafik. Här sammanfattas franchise-tagarna och deras trafik av Storbritanniens
tillsynsmyndighet för väg och järnväg (ORR) http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0019/4933/tocbenchmarking-report-2012.pdf. ORR har också låtit göra en internationell jämförelse vad gäller bland annat
kostnader för tågtrafiken, men i den ingår tyvärr inte Sverige.
http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0004/3658/civity-toc-benchmarking-201112.pdf
46
https://tfl.gov.uk/forms/13923.aspx
40
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sammanhang kan vi nämna att för Sverige finns ingen systematisk uppföljning av antal
godkända bud på upphandlingar av kollektivtrafik. 47
Som kuriosa kan nämnas att busstrafik i London handlas upp sedan 1980-talet och man har
sedan länge bara incitamentsavtal, men idag inte några incitament kopplade till resandet.
Incitamenten som används är istället relaterade till punktlighet, kvalitet på framförandet av
bussarna och fordonens skick. Incitament baserade på antal resenärer har använts tidigare
men bedömdes som orättvist, eftersom många händelser som påverkar antal resenärer är
utanför operatörernas kontroll. Om TfL till exempel ville lägga till en linje i ett område eller öka
turtätheten på en närliggande linje, kunde operatören hävda att detta minskade det resenärsunderlag som de hade räknat med vid anbudsgivningen. Incitament baserat på antal
resenärer är ju ett sätt att uppmuntra operatörerna att agera så att fler vill resa kollektivt. Brist
på resenärer är i allmänhet inte något problem i London, utan problemet är snarast hur man
ska klara av att erbjuda ett utbud som motsvarar de ständigt ökande behoven. 48

Tyskland
Vi har ingen heltäckande bild av hur man redovisar avtal för allmän trafik i Tyskland, men vi
har ett exempel från den behöriga myndigheten i Berlin – Brandenburg, ett område där
ungefär 8 procent av Tysklands befolkning bor. Den senaste rapporten avser trafik 2013 med
buss, spårväg och regional tågtrafik, och alla avtal redovisas just med hänvisning till EU:s
kollektivtrafikförordning. Mest detaljerad information finns för busstrafiken: var trafiken körs
(linjer), operatör, utbudskilometer, betalning för respektive avtal samt vissa kvalitetsindikatorer.49 Varje behörig myndighet i Tyskland har ansvar för att publicera den årliga
rapporten för sitt område, men det finns ingen central publicering av rapporterna och heller
ingen mall för hur de ska se ut.50

Österrike
Årliga rapporter som avser tågtrafik rapporteras i Österrike till parlamentet och publiceras på
deras hemsida. I de årliga rapporterna beskrivs tågtrafiken i detalj och på avtalsnivå. Vad
gäller busstrafiken är det provinserna eller kommunerna som är ansvariga för årliga rapporter
och vi vet inget om i vilken utsträckning dessa publiceras. Den senast tillgängliga rapporten
om tågtrafiken avser 2013.51 Data för hela landet samlas in för både tågtrafik som körs av
privata operatörer och för trafik som upphandlats av ÖBB (den österrikiska statliga järnvägen.)
För den upphandlade trafiken redovisas hur kontrakten ser ut: tjänstens omfattning,
störningar, linjesträckning, tidtabell, rullande material som används och ombordservice.
Uppgifter som utbud, antal inställda tåg, antal inställda stopp vid en station och förseningar
redovisas per avtal. Vad gäller kostnader för trafiken (kostnad per utbudskilometer) anges
detta inte på avtalsnivå utan för upphandlad lokal och regional trafik respektive för fjärrtrafik.

47

I en studie från 2011 anges för ett 30-tal upphandlingar av busstrafik ett genomsnitt på 3,5 anbud, med
spridning från ett enda anbud till fyra-fem anbud. Se ”Kollektivtrafik utan styrning” (ESO rapport 2011:6, sidan
56). I en kommande rapport från ett forskningsprojekt på uppdrag av Konkurrensverket, "Konkurrens och trafik i
kollektivtrafiken", kommer antal anbud i olika upphandlingar att beskrivas. Trafikanalys har också för avsikt att i
nästa insamling av avtalen fråga efter antal godkända bud per upphandling (se vidare kapitel 5).
48
www.london.gov.uk/sites/default/files/Bus%20Services%20in%20London%20Report%2C%20Transport%20C
ommittee_0.pdf
49
Se images.vbb.de/assets/downloads/file/21799.pdf sidan 39-43 för regional tågtrafik och sidan 102-104 för
buss och spårväg.
50
De lokala behöriga myndigheterna i Tyskland är väldigt många. Vi har hört om antal så höga som 1 000 men
har ingen bekräftad källa till den uppgiften.
51
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/III-BR/III-BR_00527/index.shtml
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4

Bussavtal i Sverige

Trafikanalys har samlat in uppgifter om den upphandlade trafiken från alla RKM. I detta kapitel
redovisas information om avtalen för busstrafik som kördes under 2013. Andra trafikslag än
buss lämnas därhän. Förklaring till detta och hur datainsamlingen gått till i detalj redovisas i
Bilagan. Trafikverkets upphandlade trafik lämnas också utanför redovisningen av avtalen i
kapitlet.

4.1

Antal bussavtal och deras storlek

Storleken på ett bussavtal brukar beskrivas i antal fordon (antal bussar). För den upphandlade
busstrafiken är många av avtalen mycket små (1–2 bussar) medan några avtal täcker ett helt
läns trafik. Stora avtal kan ge stordriftsfördelar medan mindre avtal ger utrymme för fler
anbudsgivare. De RKM som har många avtal nämner konkurrens i närområdet som ett viktigt
skäl och att man vill gynna den genom att ha avtal som är mindre i omfattning. När
Stockholms RKM skulle upphandla det så kallade E20-avtalet nämndes stordriftsfördelar och
driftssäkerhet som skäl till att ha så stora avtal. E20-upphandlingen i Stockholms län är den
största upphandlingen av kollektivtrafik som hittills gjorts i Sverige.52 Upphandlingen omfattade
över 500 bussar och inkluderade dessutom cirka 160 spår- och järnvägsvagnar.53 Endast tre
företag var med och lade anbud i upphandlingen: Veolia, Keolis och Arriva, alla tre bolag med
utländskt statligt ägande i botten (se Tabell 4.3). Arriva vann upphandlingen där trafiken
regleras i fyra olika avtal.
För hela Sveriges busstrafik under 2013 har vi fått in uppgifter om 350 avtal som tillsammans
kör trafik med 8 993 bussar. Minst antal bussar, 28 stycken, har Gotlands län (0,3 procent av
det totala antalet bussar) och högst antal har Stockholms län med 2 411 bussar (27 procent
av alla bussar).54 Avtalens storlek varierar från att omfatta en enda buss till 336 bussar, med
medeltal 26 bussar och median 8 bussar per avtal. Dalarnas och Blekinge län har bara ett
bussavtal vardera för hela länets busstrafik55, medan Västra Götalands och Norrbottens län
har flest bussavtal: 63 respektive 60 avtal. Blekinge län är Sveriges minsta och Dalarna det
fjärde största länet till ytan, båda alltså med ett enda avtal för hela länets trafik. Befolkningstätheten i Blekinge län är ungefär fem gånger den i Dalarna.
Länen med flest avtal är stora till ytan, Norrbottens län är det största och Västra Götalands län
det femte största länet. Vad gäller befolkning och befolkningstäthet är dock länen väldigt olika.
Norrbottens län har 250 000 invånare och Västra Götalands län 1,6 miljoner vilket innebär att
52

E20-upphandlingens Block 1 gäller från 2012 och avser spårtrafik på Tvärbanan, Nockebybanan,
Saltsjöbanan samt busstrafiken i Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna, cirka 60 spårvagnar och 280
bussar. Arriva vann även Block 2 i E20-upphandlingen om trafiken på Roslagsbanan och i bussområde Norrort
fr.o.m. 2013, cirka 100 järnvägsvagnar och 250 bussar. E20-upphandlingen är totalt fyra avtal. En annan stor
upphandling som genomförs under 2015 avser Stockholms pendeltågstrafik, den så kallade E24-upphandlingen
med trafikstart juli 2016. www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2014/2014-04-29/punkt-07godkannande-forstudie-pendeltagstrafik-e24.pdf
53
Antal bussar och spårvagnar framgår av Arrivas hemsida http://arriva.se/sv/content/har-finns-vi.
54
Förutom att Kronobergs län saknas tror vi att materialet för övrigt är nära nog heltäckande. Se vidare om
datainsamlingen i Bilaga.
55
Från augusti 2014 har Dalarna delat upp trafiken i två avtal: stadstrafiken i Falun och Borlänge i ett och resten
av länet i ett annat.
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Västra Götalands befolkningstäthet är 26 gånger den i Norrbotten. Det är kanske mest
förvånande att Norrbotten har så pass många avtal, men i de län som har relativt många avtal
brukar det föras fram att konkurrenssituationen på sikt gynnas av att RKM handlar upp många
mindre avtal snarare än få stora.
I Tabell 4.1 visas avtalens storlek räknat i antal fordon: avtal med max 10 bussar, avtal på upp
till 100 bussar samt avtal på 100 bussar och mer. Vi ser att majoriteten av avtalen (56 procent)
är på max 10 bussar, men dessa mindre avtal täcker tillsammans bara 8 procent av
bussparken som används och 7 procent av utbetalningarna. Det är bara 16 avtal som omfattar
100 bussar eller mer, men dessa står för hela en tredjedel av både fordonen som används
och av utbetalningarna.

Tabell 4.1Storlek på bussavtalen. Avtal i tre klasser med antal avtal, antal bussar respektive utbetalningar till
operatörer, Mkr. Avser busstrafik 2013.

Storlek på avtal

Antal avtal

Antal bussar

Utbetalningar, Mkr

1-10 bussar

195

706

1 358

11-99 bussar

139

5 335

10 702

100- bussar

16

2 952

6 303

350

8 993

18 363

Totalt

För varje avtal har RKM angett vilken operatör som har uppdraget enligt avtalet. För hela
landets 350 bussavtal har 92 olika operatörer angetts. Vi visar antal avtal per län och antal
olika operatörer per län i Tabell 4.2. Antal operatörer enligt företagsbeteckningarna är en
underskattning av antalet unika operatörer. Bland utförarna finns flera samverkansbolag där
flera mindre operatörer samverkar för att kunna delta i resurskrävande upphandlingar. I vissa
län har samverkansbolag en betydande del av den upphandlade busstrafiken. I Norrbottens
län står till exempel samverkansbolaget Centrala buss i Norrbotten för hela 37 av 60 avtal och
59 procent av utbudet. Andra samverkansbolag är Centrala buss i Jämtland/Härjedalen, Buss
i Väst i Västra Götalands län, Busspoolen i Västerbotten och Mittbuss i Västernorrland.
Sammanställningen av antal avtal och antal operatörer per län (Tabell 4.2) visar på en hel del
intressanta saker. Östergötland och Kronoberg utmärker sig som två län med relativt många
avtal (ett 20-tal) och också många olika operatörer. Stockholms län å sin sida har ungefär lika
många avtal, men bara fem olika operatörer. Hur kan det komma sig att trafiken i Stockholms
län är så koncentrerad till ett fåtal operatörer? Har det att göra med strategin att formulera
väldigt stora upphandlingar? Skåne län har ungefär samma situation som Stockholm, relativt
många avtal men relativt få olika operatörer. Västra Götalands län och Norrbotten har allra
flest avtal av länen, ett 60-tal vardera, men de har inte mer än ett tiotal olika operatörer
vardera. Vad är fördelarna med många respektive få olika operatörer? Vad är ”för få”
operatörer och är för få operatörer ett problem?
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Tabell 4.2: Antal avtal, antal operatörer samt genomsnittligt antal avtal per operatör. Avser busstrafik 2013 per
län.

Län

Antal avtal

Antal operatörer

Antal avtal per
operatör

19

5

3,8

Uppsala län

5

4

1,3

Södermanlands län

5

4

1,3

22

18

1,2

Stockholms län

Östergötlands län
Jönköpings län

3

3

1,0

Kronobergs län

26

17

1,5

Kalmar län

7

7

1,0

Gotlands län

2

1

2,0

Blekinge län

1

1

1,0

32

9

3,6

7

7

1,0

Västra Götalands län

63

13

4,8

Värmlands län

11

7

1,6

Örebro län

6

4

1,5

Västmanlands län

3

3

1,0

Dalarnas län

1

1

1,0

3

2

1,5

16

6

2,7

Skåne län
Hallands län

Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Totalt

8

4

2,0

50

15

3,3

60

10

6,0

350

92

3,8

Att stödja lokal och regional konkurrens framförs alltså ofta som skäl för att ha flera mindre
avtal, snarare än få större avtal. Om det ingår särskilda persontransporter som färdtjänst,
skolskjuts och liknande i avtalen så skonas även den lokala taxinäringen med färre och
mindre, mer lokala avtal. Konkurrensverket förordar i sin rapport ”Vårda och skapa
konkurrens”56 upphandling med så kallade kombinatoriska anbud, vilket innebär att uppdragen
delas upp i olika stora delar, naturligt avgränsade, så att anbudsgivarna själva kan välja hur
många och vilka delar de vill lägga anbud på. Detta ska gynna konkurrens, underlätta för
marknaden och kan leda till lägre kostnader för uppdragsgivaren. Vi förstår att bland annat
Västernorrland använt en sådan form för upphandling av busstrafik nyligen. Stockholm har å
sin sida snarare gått mot väldigt stora upphandlingar och dessutom kombinerat både bussoch spårtrafik i samma avtal, med hänvisning till synergier och driftssäkerhet.
Finns det problem med många avtal, leder det till exempel till ökade upphandlingskostnader
och andra administrativa kostnader? Är det svårare att följa upp ett stort antal avtal än ett
fåtal? Är det rimligt att ha väldigt många avtal och ändå bara ett begränsat antal operatörer?
Vi har nämnt ovan att upphandling är en mycket tidskrävande process och i många delar är
administrationen densamma för ett mindre och ett större avtal. Vad kostar egentligen ett avtal
”Vårda och skapa konkurrens - Vad krävs för ökad konsumentnytta?” (Konkurrensverkets rapportserie
2002:2).
56
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att administrera över hela avtalslängden, från förberedelser av upphandling, via samråd inför
upphandling (SIU), anbudsförfarande, utvärdering av anbud, kontraktsskrivning och uppföljning ända till avtalets slutdatum?57 Vi har inga svar på frågorna ovan men vi tror att de bör
diskuteras. I och med den datainsamling som beskrivs i föreliggande rapport så vet vi åtminstone hur många avtal de olika länen har och hur länen valt att strukturera sin upphandling.
För varje läns RKM finns det inför nya upphandlingar skäl att ställa sig frågor om man kan få
mer trafik för pengarna med fler/färre avtal.
Marknaden för busstrafik domineras av ett fåtal aktörer. I Tabell 4.3 visas de tio största operatörerna mätt i utbudskilometer, deras ägare samt deras andel av utbetalningar från RKM.

Tabell 4.3: De tio största operatörerna samt övriga där rangordning är efter utbudskilometer. Operatör, ägare,
antal avtal samt andel av utbudskilometer och av utbetalningar från RKM. Avser busstrafik 2013.

Operatör

Ägare

Antal
avtal

Utbudskilometer, %

Utbetalningar,
%

Nobina
Keolis

Privatägt (Canada)

43

27,2

23,6

Halvstatligt (Frankrike)

22

15,8

21,2

Veolia

Halvstatligt (Frankrike)

25

9,7

10,1

Arriva

Statligt (Tyskland)

9

9,1

10,2

Buss i Väst AB

Samverkansbolag med
34 privata operatörer
samt kommunägda
Uddevalla Omnibus AB

20

6,2

7,5

Nettbuss

Statligt (Norge)

20

5,2

4,1

KR Trafik AB

Privatägt

22

4,4

2,8

Bergkvara buss AB

Privatägt

10

2,5

2,1

Gamla Uppsala Buss

Landstingsägt

1

1,7

1,9

Centrala buss i
Norrbotten

Samverkansbolag med
19 privata operatörer

37

1,6

1,1

Övriga operatörer

-

141

16,5

15,4

350

100,0

100,0

Totalsumma

Källa: Trafikanalys egen insamling, operatörers hemsidor samt Sveriges bussföretag.

Hela 83 procent av utbudet av upphandlad busstrafik körs av de tio största operatörerna. På
plats nummer elva, första utanför tio-i-topp-listan i Tabell 4.3, är landstingsägda Västerås
Lokaltrafik som har avtal om nära nog all busstrafik i Västmanlands län. Det är alltså ett betydande utländskt statligt ägande bland de största bussoperatörerna, precis som på tågmarknaden. De utländska företagen tillsammans (privatägda Nobina samt de statliga och halvstatligt ägda operatörerna) står för 2/3 av både utbudet och de utbetalningar som går från
RKM till operatörerna. I Sveriges bussföretags sammanställning av bussbranschen påpekas
att 43 procent av bussfordonen är i utländsk ägo.58 I detta inkluderas också den långväga

57

I det nyligen presenterade delbetänkandet om järnvägens organisation konstateras om upphandlingar av
järnvägsunderhåll och att entreprenörernas administrationskostnader troligen ingår i anbudet medan
uppdragsgivarens (Trafikverkets) administrationskostnader förstås inte gör det. (”Koll på anläggningen”, SOU
2015:42, sidan 153). Vi känner inte till något försök att uppskatta vad upphandling av regional kollektivtrafik
kostar i administration.
58
http://www.bussmagasinet.se/2014/08/fyra-av-tio-svenska-bussar-utlandska-var-tredje-buss-statlig-ellerkommunal/
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kommersiella busstrafiken medan vi i denna rapport bara analyserar den upphandlade
regionala kollektivtrafiken.

4.2

Typ av avtal

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik59 har föreslagit att branschen som
huvudalternativ ska använda tre typer av avtal, med följande benämningar:


Tjänstekoncessionsavtal



Resandeincitamentsavtal



Produktionsavtal

I ett tjänstekoncessionsavtal finns underlag för kommersiell trafik, ett betydande affärsansvar
och en betydande affärsmässig risk ligger på trafikföretaget. Ett resandeincitamentsavtal kan
vara lämpligt i de fall det finns en potential för ökat resande. Incitamentet för trafikföretaget
ligger i den rörliga ersättningens storlek som alltså ska baseras på antal resenärer. Produktionsavtal slutligen är lämpligt i de fall där beställaren behöver ha ansvaret för det mesta som
rör trafiken och där samhället (RKM) tar hela den ekonomiska risken. Produktionsavtal kallas
ibland bruttoavtal och i dessa är alltså ersättningen en förutbestämd summa, oavsett hur
många som reser eller andra prestationer. Gränsen mellan olika typer av avtal är inte tydlig,
terminologin varierar och även produktionsavtal kan innehålla vissa incitament.60 Benämningen på avtal – vad man sätter för rubrik på dem – är inte heller skyddade termer. Det är
alltså fritt fram att sätta vilken ”etikett” man vill på ett avtal och avtalet definieras av sitt
innehåll, inte av hur det benämns.61
Vad gäller lagstiftning så regleras idag upphandling av kollektivtrafik av LOU och LUF. 62 Den
så kallade Genomförandeutredningen har lagt förslag på ny lagstiftning om nya regler om
offentlig upphandling och reglering av koncessioner enligt EU:s tre nya upphandlingsdirektiv
(SOU 2014:51, SOU 2014:69). De nya regelverket ska vara implementerat senast i april 2016.
Tjänstekoncessioner omfattas inte av LOU och LUF, men ska ändå precis som andra
offentliga upphandlingar utannonseras och följa de EU-rättsliga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet och proportionalitet. Tjänstekoncessioner har hittills varit helt
oreglerat i Sverige och när koncessioner är oreglerade finns det till exempel inte möjlighet att
överklaga dem. Den oklarhet som råder kring koncessioner kan verka avskräckande på
upphandlande myndigheter. Osäkerheten kring regelverket gör att vissa tar det säkra före det
osäkra för att inte riskera överklaganden. Den nya Upphandlingsmyndigheten som ska starta
Se ”Avtalsprocess för fördubblad kollektivtrafik – Hur ska branschens avtalsarbete utvecklas för att fördubbla
resandet och marknadsandel i kollektivtrafiken?”, juni 2013
www.svenskkollektivtrafik.se/Global/fordubbling.se/dokument/NYAvtalsprocessen/3__Avtalsprocessen%20augusti%202013.pdf
60
Bruttoavtal kan kombineras med någon form av incitament. Olika avtalsformer beskrivs närmare i ”Nya former
för ersättning i kollektivtrafiken” (av Roger Pyddoke, Jan-Eric Nilsson och Torbjörn Eriksson), VTI-rapport 625,
år 2009.
61
En ny typ av avtal är så kallade VBP-avtal, där hela eller mycket stor del av ersättningen till operatören utgår
efter antal Verifierade Betalande Passagerare. Denna typ av avtal ger även operatören incitament att räkna
antalet passagerare, något som inte är en självklarhet att man gör i alla län.
62
Skillnad mellan upphandling enligt LOU respektive LUF förklaras ingående i denna forskningsrapport
finansierad av Konkurrensverket: ”Överprövning av offentliga upphandlingar. En intervjustudie om skillnader
mellan LOU och LUF” (Konkurrensverket Uppdragsforskning 2014:8).
59
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sin verksamhet i september 2015 ska stödja upphandlande myndigheter i denna och liknande
frågor.
Det nya EU-direktivet säger att tolkning av koncession och offentligt kontrakt har varit oklart
och gett upphov till flera domar i EU:s domstol (Direktiv 2014/23/EU, punkt 18). En tjänstekoncession ska enligt förslaget till ny förordning innebära att ”en betydande del” av verksamhetsrisken överförs på uppdragstagaren.63 Det finns dock inget praktiskt tillämpbart mått på
vad ”betydande del” skulle vara. En tumregel som vi hört nämnas för den upphandlade
kollektivtrafiken är att vid en tjänstekoncession ska minst 50 procent av intäkterna vara
beroende av antalet resenärer. Av direktivet framgår att en ”verksamhetsrisk bör bero på
orsaker som ligger utanför parternas kontroll. […] En verksamhetsrisk bör förstås som en risk
att utsättas för marknadens nycker […] framförallt risken för att tjänsteutbudet inte överensstämmer med efterfrågan.” (Direktiv 2014/23/EU, punkt 20)
Vi känner till två så kallade tjänstekoncessioner för svensk busstrafik: Trosabussen och Luleå
lokaltrafik. Avtalet i Luleå har benämningen ”tjänstekoncessionsavtal” på försättsbladet, men
vi ställer oss tveksamma till om det till sin utformning verkligen är det. En koncession ska
enligt ovan innebära att en betydande del av verksamhetsrisken överförs till utföraren. Luleå
lokaltrafik AB är ett kommunalägt bolag som inte exponeras för risk på samma sätt som ett
kommersiellt bolag gör. Dessutom har bidraget i avtalet för Luleå stadstrafik varit mångdubbelt
högre än bidraget till Trosabussen.64 Sammantaget tycker vi inte att avtalet för Luleå
stadstrafik uppfyller kriterierna för ett koncessionsavtal.
Trosabussen är dock ett tydligt koncessionsavtal, där Åkerbergs Buss AB sedan många år kör
buss Trosa – Stockholm (Liljeholmen). Trosabussen behåller ersättningen från resenärerna
som de får genom egen försäljning av biljetter. De får dessutom ett bidrag från Södermanlands RKM samt från Trosa kommun för gymnasieungdomars skolresor med bussen. Bidraget
från RKM har trappats ned över åren och från juni 2015 kommer trafiken att köras helt
kommersiellt. Södermanlands RKM har sammanfattat på ett tydligt sätt vad som krävs för att
ett koncessionsavtal ska kunna fungera. Det ska inte finnas uppenbar konkurrens från andra
trafikslag på den aktuella sträckan. Här är en kortare reslängd och att slippa byte viktiga
faktorer till Trosabussens fördel. Dessutom påpekas att operatören måste ta ett mycket aktivt
ansvar och ha stort engagemang i trafiken, dess utformning och utvecklingsmöjligheter. ”Att
trafiken skulle bli kommersiell var målet från början – tjänstekoncessionsavtalet har varit
”knuffen” ”.65
Att basera incitament på anta resande är en möjlighet bland flera. De olika incitament som har
kunnat anges för varje avtal i vår enkät är byggda på:







antal resande
kundnöjdhet
punktlighet
gods
fordonsskick
annat nämligen …

63

SOU 2014:69, sidan 105.
Ersättningen till Luleå lokaltrafik AB är enligt avtalet 21 kr/utbudskm medan motsvarande ersättning för
Trosabussen vid avtalets start för trafikåret 2010 var 6 kr/utbudskm i garantiersättning. Dessutom tillkommer ett
bidrag från vinstdelning som vi inte kan kvantifiera utan kännedom om skillnad mellan realiserade intäkter och
”avtalade biljettintäkter”. Över åren har dock bidraget för Trosabussen trappats av avsevärt och under 2013 fick
operatören enligt vår insamling knappt 5 kr per utbudskm medan Luleå lokaltrafik AB fick mer än 37 kr per
utbudskm.
65
Från konferensmaterial från Södermanlands RKM, Persontrafikmässan, Älvsjö, oktober 2014.
64
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Incitament baserat på antal resande har delats upp i två kategorier: med incitamentsandel
under 25 procent respektive 25 procent och mer. Denna uppdelning baseras på ett
ställningstagande man gjort inom Partnersamverkan för en förbättrad (tidigare fördubblad)
kollektivtrafik. I branschen pågår ett löpande utvecklingsarbete att öka inslagen av incitament i
avtalen. Enligt de modellavtal som branschen enats om bör den rörliga delen av betalningen
utgöras av ersättning per registrerad resande och vara en väsentlig del av kontraktets
omfattning, minst 25 procent av den totala ersättningen.66 Man har enats om att det är vid
denna andel som incitamenten får en reell betydelse för att öka resandet. 67
Tabell 4.4 visar vilka typer av incitament som RKM angivit för produktionsavtal respektive
incitamentsavtal. Tabellen ger ingen bild av hur stort inflytande de olika typerna av incitament
har på den totala ersättningen, men den ger en idé av vad det är för slags incitament som
förekommer. Observera att det för varje avtal kan ha angivits flera olika incitament. Produktionsavtalen kan alltså också innehålla incitament men incitamenten tenderar då vara av
mindre omfattning. Det vi ser i Tabell 4.4 är att 66 procent av produktionsavtalen (183 av 278
avtal) inte har något incitament över huvud taget. Av de incitament som nämns under rubriken
”Annat” finns till exempel ”bemötande”, men de flesta svar i denna kategori är också
resandeincitament av olika slag.

Tabell 4.4: Typ av avtal och typ av incitament i avtalen. Avser bussavtalen 2013.

Produktionsavtal

Incitamentsavtal

Alla avtal

Incitament resande < 25%

75

17

92

Incitament resande ≥ 25%

3

39

42

Kundnöjdhet

8

15

23

Punktlighet

11

3

14

Gods

0

26

26

Fordonsskick

8

3

11

10

5

15

Annat
Inget incitament alls

183

-

183

Antal avtal totalt

278

72

350

Anm: Incitamentsavtalen inkluderar två stycken tjänstekoncessioner. Observera att ett avtal kan ha flera olika
incitament. Radernas antal summerar därmed inte till totala antalet avtal.

4.3

Hur stora är incitamenten?

I föregående avsnitt (se Tabell 4.4) visades avtalen efter de benämningar som RKM själva
använt. Uppgifterna är inte alltid konsistenta när det gäller användningen av beteckningar på
avtal. Ett exempel är att produktionsavtal, som anges vara helt utan incitament, sedan visar
sig ha stora belopp kopplade till incitament bland utbetalningarna. Fortsättningsvis definieras
därför ett incitamentsavtal av att en viss andel av utbetalningar är incitamentsbaserad. Som
incitamentsgrund använder vi då alla slags incitamentsgrunder, inte bara antalet resenärer. Vi
beskriver i detalj i Bilagan hur incitamentsandelen har beräknats för varje avtal. Avtalen delas
upp i tre typer (Tabell 4.5): utan incitament, med låga incitament och med höga incitament.
66

Branschgemensamma avtalsrekommendationer inklusive mallavtal finns här
http://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/Avtalsprocessen/Avtalsprocessen-bilagor/
67
Se ”Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik” (Trafikanalys Rapport 2014:4, sidan 57).
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Som gräns för höga incitament använder vi den gräns som branschen angett som minsta
andel för att ge en reell effekt på resandet: 25 procent.

Tabell 4.5: Avtal efter hur stor andel av dess utbetalningar som är baserade på incitament. Avser bussavtal
som reglerar trafiken 2013.

Utan incitament

Antal
avtal

Utbudskilometer, %

Utbetalningar
2013, Mkr

Genomsnittligt
incitament, %

233

41

6 733

-0,1

Med låga incitament
(0,1% - 24,9%)

96

45

8 318

7,4

Med höga incitament (≥25%)

21

14

3 312

70,4

350

100

18 363

16,0

Totalt

Anm: I gruppen ”Utan incitament” finns en del avtal med mycket små straffavgifter.

Majoriteten av avtalen mätt i antal och 41 procent av utbudet regleras med avtal helt utan
incitament. En något större andel av utbudet – 45 procent – har avtal med låga incitament. I
genomsnitt har dessa avtal 7 procents incitamentsandel i sina utbetalningar. Avtal med höga
incitament, 25 procent eller mer, står således för resterande 14 procent av utbudet och med i
genomsnitt hela 70 procent incitament. Alla incitamentsavtal tillsammans – med låga eller
höga incitament – har en incitamentsandel på lite drygt 25 procent dvs. de 25 procent som
branschen sagt är en miniminivå för att få reell påverkan (se diskussion i avsnitt 4.2). Vi ska
då minnas att det fortfarande är nära hälften av utbudet som upphandlats med avtal helt utan
incitament (Tabell 4.5).
Länen skiljer sig åt i hur benägna de är att använda incitamentsavtal. Vi har beräknat varje
läns fördelning mellan olika slags avtal: utan incitament, med låga respektive med höga
incitament (jämför Tabell 4.5). Andelarna har beräknats på hur många fordon (antal bussar)
avtalen avser. Vi kan se i Figur 4.1 att det finns sju län som har enbart rena produktionsavtal
utan incitament (länen längst ned i figuren). Det finns också två län – Jönköping och
Gävleborg – som enbart har avtal med incitament. Övriga län har en blandning av avtal med
och utan incitament.
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Figur 4.1: Typ av bussavtal i länen, för trafik 2013.
Anm: Andelar (procent) med olika slags avtal är beräknat på antal fordon som avtalen avser.

Vi har redan nämnt att det i branschen bedrivs ett gemensamt arbete för att införa mer
incitament i avtalen.68 Man skulle då kanske kunna tro att län med en stor andel rena
produktionsavtal har äldre avtal. Faktum är dock att ett antal helt nya bussavtal är rena
produktionsavtal. Man ska då komma ihåg att de branschöverenskommelser som görs är
frivilliga att följa. Vi har fått intrycket att olika län kan ha väldigt olika syn på hur väl
överenskommelserna passar just det egna länets behov. Vissa län har till exempel egna
avtalsmallar snarare än använder branschens. Dessutom kan rena produktionsavtal i många
fall vara berättigade. Ett produktionsavtal är lämpligt då möjligheterna för operatören att
påverka resandet är begränsade, där syftet med kollektivtrafiken främst är att erbjuda en
grundläggande tillgänglighet och RKM därför bör ta hela den ekonomiska risken. Enligt
förarbetena inför den nya lagen om kollektivtrafik ankommer det på varje RKM att vid varje
given upphandling ”välja den avtalsform som är mest ändamålsenlig”.69 Eftersom kunskapen
om hur väl olika avtalstyper fungerar vid olika förutsättningar och behov är så outvecklad, är
det idag omöjligt säga hur väl RKM lyckas med denna uppgift.70
Det län som har störst del av sin trafik mätt i antal fordon i avtal med höga incitament är
Gävleborgs län, följt av Jönköpings, Västernorrlands och Stockholms län. Dessa avtal har till
största delen haft trafikstart under åren 2011–2013, det vill säga det är relativt nytecknade
avtal. Vårt intryck under datainsamlingen av avtalsinformation och vad vi hört från flera RKM
är att användning av incitamentsavtal kopplade just till resandevolymer har ökat under de allra
senaste åren, och att de kommer att fortsätta öka. I och med detta blir det viktigt för RKM att
följa resandet per avtal, eftersom utbetalningarna till operatörer blir direkt beroende av
resandet. Samtidigt finns det problem med konkurrensen i vissa län. I en del upphandlingar
lämnas bara ett enda anbud på trafiken, vilket gör RKM sårbart och beroende av den enda
intresserade operatören. RKM kan dock själva i viss mån påverka antalet anbud till exempel
”Avtalsprocessen - Från plan till avtal för att fördubbla resandet i kollektivtrafiken. Beslutad av
Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik”, Juni 2010, se www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/
69
SOU 2009/10:200, sidan 65.
70
Se ”Kollektivtrafik utan styrning” av Jan-Eric Nilsson, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi,
2011:6.
68
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med mer flexibla avtalsformer, större möjligheter för operatören att påverka linjenät, fordonstyper, med mera. Det har hänt att upphandlingar av operatörer bedömts som ”omöjliga delta i”
på grund av till exempel alltför detaljerade krav eller alltför begränsade affärsmässiga möjligheter. Överprövningar av upphandlingar framförs ofta som ett problem i branschen.
Det finns avtal som tagit detta med incitament till sin extrem. I de fyra så kallade E20-avtalen i
Stockholms län är 100 procent av ersättningen beroende på antal resenärer.71 Avtalen kallas
VBP-avtal (Verifierad Betalande Påstigande) och operatören (Arriva) får betalt för varje
påstigning. Resenärerna reser dock på SL:s månadskort eller på annat sätt inom SL:s
biljettsystem, vilket gör att pengarna går till SL och sedan därifrån till operatöreren. Den
fördjupade utredningen av VBP som Stockholms RKM har gjort är hemlig så det är svårt ta
ställning till hur de praktiskt utför sin granskning av VBP-avtalen – enligt egen utsago
”självkritiskt och objektivt”. 72 Eftersom avtalstypen är ett nytt inslag i sektorn så är avtalens
effekt på resande, kostnader och effektivitet av visst allmänt intresse.
För att få fram andelen incitament i avtalen har vi aggregerat alla incitamentsgrunder (se
Bilagan). I alla avtalen tillsammans så är den största delen av incitamenten i kronor räknat, 71
procent, baserat på resande. Vi skrev i samband med Tabell 4.5 att incitamentsavtalen i
genomsnitt har drygt 25 procent i incitamentsandel. Hur många avtal har då 25 procent eller
mer i incitament? Det är 21 avtal som har 25 procent eller högre incitamentsandel och av
dessa är det 8 avtal med 50 procent eller högre incitamentsandel. Avtalen med minst hälften
av betalningarna i form av incitament finns i Stockholms, Skåne, Gävleborgs och Jämtlands
län, och de flesta av dessa är relativt nytecknade avtal.
I Figur 4.2 visas alla avtal med incitament (jämför Tabell 4.5, i figuren har vi alltså exkluderat
alla avtal utan incitament) med totala utbetalningar för alla avtal och deras respektive incitamentsandel. Som vi kan se är det stor spridning i avtalen, både vad gäller deras storlek mätt i
pengar och vad gäller deras andel av incitament i utbetalningarna.

71

Ett av Stockholms läns avtal, för busstrafik i Norrtälje, har 50 procents incitament. Nobina är operatör i detta
avtal.
72
SLL, ”Information om genomförd fördjupad utredning VBP (Verifierad Betalande Påstigande) Ersättningsmodell i trafikaffärer”, Tjänsteutlåtande 2015-03-16, TN 2015-0172.
www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2015/2015-04-14/p17-Info-TN-genomford-utredningVBP-ersattningsmodell-trafikaffarer.pdf (s. 4)

36

100
90
80

Incitamentsandel, %

70
60
50
40
30
20
10
0
0

100

200

300

400
500
600
Utbetalningar totalt, Mkr

700

800

900

Figur 4.2: Avtal med låga eller stora incitamentsandelar. Incitamentsandel i procent på den lodräta axeln, och
utbetalningar totalt på den vågräta.
Anm: Figuren innehåller de 117 avtal som har låga eller höga incitament (jämför Tabell 4.5).

För de allra största bussavtalen, de fyra avtalen på 500 Mkr eller mer i totala utbetalningar, är
incitamentsandelen mellan 2 och 93 procent: i de tre Stockholms-avtalen 2, 4 respektive 7
procent och i avtalet i Skåne län hela 93 procent.73 Avtalet i Skåne hade trafikstart 2006 och
avtalen i Stockholms län trafikstart år 2000 eller 2011. De fyra VBP-avtalen i Stockholms län
med 100 procent incitament är alla på mindre än 500 miljoner kronor och syns högst upp i
Figur 4.2.
Eftersom avtalen sträcker sig över många år kommer det att ta tid att ändra strukturen på hela
avtalsmassan, även om viktiga initiativ för förändring tas vid nya upphandlingar. Löpande
uppföljning av avtalen är viktig för att höja kompetensen om hur man kan få ned kostnaderna
för given trafik, eller få mer trafik och mer resande för en given kostnad.

4.4

Vad kostar trafiken?

Som sagts tidigare kostar upphandlad trafik i länen inom alla trafikslag totalt ungefär 40
miljarder kronor per år, där hälften täcks med biljettintäkter och hälften med bidrag/tillskott från
kommuner, landsting och staten. Trafikeringskostnaderna för upphandlad busstrafik är
ungefär 19,4 miljarder kronor per år (2013).74 Trafikeringskostnaderna är mer än bara
ersättning till operatörerna men de 350 kontrakt vi samlat in motsvarar tillsammans en
ersättning till operatörerna på 18,4 miljarder kronor för 2013. Detta betyder att vi har en

73

Ersättningen i de fyra VBP-avtalen i Stockholms län med 100 procent incitamentsandel är alla mindre än 500
Mkr. Det är de fyra prickarna som ligger allra högst upp i figuren.
74
Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22).
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ganska bra överensstämmelse mellan avtalsuppgifterna och länens aggregerade uppgifter i
Lokal och regional kollektivtrafik (LoRK).
Alla RKM har inte kunnat ge information om alla de variabler vi frågat efter, men utbudet i
fordonskilometer och antal påstigningar finns för de flesta avtalen. Vi kommer nedan närmare
att redovisa hur mycket en fordonskilometer respektive en påstigning kostar i de olika länen
och för olika slags avtal, som två olika mått på effektivitet.

Hur mycket kostar en utbudskilometer?
Enligt LoRK för 2013 kördes under året ungefär 591 miljoner utbudskilometer busstrafik, och
summan av alla utbudskilometer i de 350 avtalen är 571 miljoner utbudskilometer, dvs. 3
procent lägre än LoRK. Då saknar fem avtal uppgift om antal utbudskilometer. Enligt LoRK
2013 var trafikeringskostnaden per utbudskilometer med buss i genomsnitt för hela landet 29
kronor. För data på avtalsnivå har vi en genomsnittlig kostnad på 32 kronor per utbudskilometer med medianen 26 kronor. Vi förefaller alltså ha rimliga uppgifter för avtalen.
Hur mycket en utbudskilometer kostar beror förstås till stor del på vilken slags trafik som körs.
En längre linje som körs mellan två kommuner har i genomsnitt färre stopp och en högre
hastighet än en stadsbuss. En utbudskilometer är därmed vanligen dyrare för stadsbusslinjen
(den lägre hastigheten ger framför allt högre personalkostnad per km). Vi har i
avtalsuppgifterna frågat efter geografisk utsträckning för avtalen:


Inom kommun



Mellan kommuner men inom län



Över länsgräns

Tyvärr finns inte uppgiften för alla avtal och dessutom kan ett avtal passa in i två eller tre av
kategorierna. Extremfallet är om ett län har ett enda avtal för all sin trafik, som således kan
avse alla tre typerna av trafik. Vi har inte haft möjlighet att själva koda linjer efter vad de avser
för slags trafik.75
Spridningen i kostnad för en utbudskilometer är stor, där vi antar att några få avtal med mindre
än 10 kr respektive över 100 kr per utbudskilometer är rapporteringsfel.76 I Tabell 4.6
sammanfattas kostnaden för en utbudskilometer i olika slags avtal. Observera att med
kostnad per utbudskilometer i tabellen avses endast kostnad som RKM betalat till operatören
för att få en utbudskilometer utförd. I genomsnitt lika stor kostnad belastar ju dessutom
resenärerna i form av biljettkostnad.
Storstadslänen har ett i genomsnitt dyrare utbud än övriga län, vilket är naturligt med tanke på
att det där är en större andel dyr stadstrafik. Avtal med incitament leder till högre kostnad per
utbudskilometer för RKM. Å andra sidan kan avtal med incitament också ha en högre
ambitionsnivå än avtal utan incitament, vilket vi inte har någon information om. Den högre
ambitionsnivån kan avse bussarnas kvalitet och komfort eller liknande. Större avtal tenderar
att kosta mer per utbudskilometer än mindre avtal, enligt Tabell 4.6. Detta är intressant
75

De namn som RKM själva gett till avtalen ger inte någon tydlig information om vad för slags trafik som avtalen
avser.
76
Alla orimliga värden signalerades i den webapplikation där RKM lämnade sina uppgifter om avtalen men det
var sedan varit upp till RKM att se till att inga orimliga värden rapporterades in. En modern buss drar 3-4 liter
diesel per mil i landsvägstrafik och runt 5 liter per mil i stadstrafik. Detta ger en dieselkostnad på 5-7 kr/km och
därtill kommer kostnad för bussen, chauffören och diverse kringkostnader. När vi exkluderar avtal med kostnad
per utbudskm under 10 kr så har vi troligen räknat alldeles för lågt.
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eftersom en hypotes är att större avtal ger stordriftsfördelar och därmed ett lägre pris.
Slutligen har vi delat in avtal efter ålder mätt med slutår (ett betydande antal avtal saknar
startår i insamlingen, medan slutår finns för samtliga avtal). Vi ser att 61 procent av utbudet
regleras av de nyaste avtalen, men att kostnaden per utbudskilometer är ungefär lika stor
oavsett avtalets ålder.

Tabell 4.6: Kostnad per utbudskilometer (utbetalt från RKM till operatör). Avser bussavtal 2013.

Grupp av avtal

Antal
avtal

Procent av
utbudet

Kostnad per
utbudskm

341

100

31

Storstadslän

108

52

36

Övriga län

233

48

25

341

100

31

Hela Sverige

Alla avtal
Avtal utan incitament (<=0%)

226

41

29

Avtal med låga incitament (0,1-24,9%)

95

45

32

Avtal med höga incitament (25% och mer)

20

14

34

341

100

31

Alla avtal
Små avtal (1-10 bussar)

188

9

26

Mellanstora avtal (11-99 bussar)

137

61

29

16

30

36

341

100

31

43

9

30

Nyare avtal (slutår 2013-2015)

141

30

31

Nyast avtal (slutår 2016 och senare)

157

61

31

Stora avtal (100- bussar)
Alla avtal
Äldre avtal (slutår 2012 och tidigare)

Anm: Nio avtal exkluderas, fem avtal saknar uppgift om utbudskilometer och fyra avtal har orimlig kostnad per
utbudskilometer (mindre än 10 eller över 100 kr). Avtal med slutår 2012 och tidigare kan via en option reglera
trafiken 2013.

Hur mycket kostar en påstigning?
Precis som i Lokal och regional kollektivtrafik (LoRK) mäter vi för avtalen inte antal resor utan
antal påstigningar. Om en person reser från A till C med bussbyte vid B så är det en resa men
den kommer visa sig i statistiken som två påstigningar. Många RKM mäter påstigningar
automatiskt via biljettmaskiner i bussarna, vilket i vissa fall missar t.ex. personer som reser på
SMS-biljett eller barn och andra som reser gratis. Andra RKM baserar sin statistik på ATR
(optisk avläsning vid påstigande) eller stickprovsmätningar vissa dagar eller veckor. Oavsett
hur RKM väljer att registrera sina påstigningar är det just påstigningar (snarare än resor) som
vi har uppgifter för. En viktig grund för att jämföra olika avtal är efter vad en påstigning kostar.
Enligt LoRK gjordes i den upphandlade busstrafiken 2013 ungefär 738 miljoner påstigningar
under 2013, och summan av alla påstigningar i de 350 avtalen är 700 miljoner, det vill säga
cirka 5 procent lägre. I avtalsinsamlingen är hela 55 avtal utan uppgift om antal påstigningar.
Enligt LoRK 2013 var trafikeringskostnaden per påstigning med buss i genomsnitt för hela
landet 31 kronor (LoRK 2013, Tabell 7). För data på avtalsnivå har vi en genomsnittlig kostnad
på 26 kronor, med median 67 kronor per påstigning. Vissa orimligt låga/höga värden tolkas
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nedan som felrapporteringar. I Tabell 4.7 redovisas hur mycket en påstigning kostar i olika
slags avtal (motsvarar Tabell 4.6 som är per utbudskilometer).

Tabell 4.7: Kostnad per påstigning (utbetalt från RKM till operatör). Avser bussavtal 2013.

Grupp av avtal

Antal
avtal

Procent av
påstigningarna

Kostnad per
påstigning

Hela Sverige

290

100

25

Storstadslän

107

75

22

Övriga län

183

25

37

290

100

25

177

28

31

Avtal med låga incitament (0,1-24,9%)

92

54

22

Avtal med höga incitament (25% och
mer)

21

18

27

Alla avtal
Avtal utan incitament (<=0%)

Alla avtal

290

100

25

Små avtal (1-10 bussar)

150

4

44

Mellanstora avtal (11-99 bussar)

124

50

29

16

46

25

290

100

25

Stora avtal (100- bussar)
Alla avtal
Äldre avtal (slutår 2012 och tidigare)

42

8

25

Nyare avtal (slutår 2013-2015)

113

32

26

Nyast avtal (slutår 2016 och senare)

135

60

25

Anm: 60 avtal exkluderas, 55 avtal saknar uppgift om antal påstigande och fem avtal har orimlig kostnad per
påstigande (mindre än 10 eller över 800 kr).

Vi ser att en påstigning är billigare i storstadslänen än i övriga län. Hur RKM:s kostnad per
påstigning påverkas av avtalens incitament är lite oklart. Avtal med låga incitament har lägsta
kostnaden per påstigning. Större avtal ger en lägre kostnad per påstigning medan kostnaden
är ungefär densamma oavsett hur nytt avtalet är.
De mått för kostnad per utbudskilometer och per påstigning som vi presenterat är till viss del
beroende av hur låga/höga styckkostnader som krävs för att utesluta ett avtals uppgift såsom
”orimligt”. Dessutom är för antal påstigningar hela 55 avtal utan uppgift (se Anmärkning till
Tabell 4.7). När RKM själva analyserar sina avtal finns större möjligheter att med detaljkännedom om åtminstone de egna avtalen göra korrekta avvägningar vilka avtal som är
lämpliga att jämföra med.
Variablerna i Tabell 4.6 och Tabell 4.7 samvarierar på många olika sätt. Avtal i storstad
(särskilt Stockholm) är till stor del nytecknade och med höga incitament. Eftersom olika
variabler samvarierar med varandra så måste orsakssamband sökas med multivariata
metoder, men den analysen faller utanför denna rapport.77

77

Forskare har tagit del av databasen över avtalen men det finns ännu inga publicerade analyser från de
projekten.
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Är det bäst med få eller många avtal?
Vi vill slutligen med ett exempel visa hur man kan jämföra olika läns upplägg av sin upphandlade trafik. Sådana här jämförelserna gör RKM allra bäst eftersom de har god kännedom om
sin marknad och kan bedöma hur likt eller olikt deras trafikbehov är ett annat läns mer i detalj
än vad vi kan se från insamlade data. I Tabell 4.8 jämförs bussavtalen för trafiken 2013 för tre
län som har ungefär lika stor befolkning och samma nivå på bussresandet (påstigningar):
Västmanlands län, Dalarnas län och Södermanlands län. De tre länen har valt olika sätt att
organisera sin upphandling. Västmanlands län har direkttilldelat i princip all busstrafik till det
landstingsägda bolaget, Dalarna har ett enda avtal med en kommersiell operatör medan
Södermanland har sin trafik uppdelad på fem avtal. Dalarnas avtal är utan incitament och
Södermanlands avtal är utan eller med mycket blygsamma incitament (några få procent).
Södermanlands minsta avtal är ett koncessionsavtal (Trosabussen, se diskussion i kap 4.2).
De tre länen har alltså i princip lika stor befolkning och lika stort resande. Dalarna är betydligt
större till ytan och således mer glesbefolkat än de andra två länen. Vad gäller utbudet så är
det dyrast per kilometer i Västmanlands län, medan samma län räknat per påstigande ligger
lägst. Att utbudet är dyrast i Västmanland leder oss till frågan om detta kan ha något att göra
med att de organiserar trafiken i egen regi (i landstingsägt bolag) snarare än utsätter trafikupplägget för ett anbudsförfarande.
För att kunna tolka skillnader i kostnad för utbud respektive resande fullt ut skulle vi vilja veta
som sagts ovan var trafiken körs och skillnader i till exempel linjelängd (en påstigning är i
genomsnitt längre och därmed dyrare längs en längre linje), men detta har vi ingen information om. Vi kan dock beräkna mått som genomsnittlig busstorlek, reslängd och beläggningsgrad:
Genomsnittlig busstorlek = platskilometer / utbudskilometer
Genomsnittlig reslängd = antal personkilometer / antal påstigande
Genomsnittlig beläggningsgrad = antal personkilometer / antal utbudskilometer
Av de tre studerade länen har vi uppgifterna vi behöver för att beräkna de tre kvoterna ovan,
enbart för Dalarna och Södermanland. Det vi kan se är att den genomsnittliga reslängden är
betydligt längre i Dalarna än i Södermanlands län, vilket kan härledas till den lägre befolkningstätheten i Dalarna. Genomsnittlig busstorlek är ungefär densamma i Dalarna och
Södermanland, men genomsnittlig beläggningsgrad är betydligt högre i Dalarna, 21
passagerare mot 11 i Södermanland. Om denna mycket höga siffra för Dalarna stämmer så
kan det förklara att Dalarna har en lite lägre kostnad per påstigande (41 kr mot 44 kr i
Södermanland), trots nästan dubbelt så långa resor i genomsnitt (35 km mot 19 km i
Södermanland). Man lyckas alltså fylla sina bussar i större utsträckning och kan därmed få
ned kostnaden per påstigande.
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Tabell 4.8: Jämförelse av tre likartade läns bussavtal. Avser trafik 2013.

Västmanlands län
Areal, km2

Dalarnas län

Södermanlands län

5 118

28 030

6 076

259 000

277 000

278 000

51

10

46

Landstinget
RKM har hela
verksamheten

Regionförbund
Trafikbolaget kvar
med operativt
ansvar

Kommunalförbund
RKM har hela
verksamheten

Ett direkttilldelat
avtal med
landstingsägda
bolaget (99% av
utbudet) plus två
mycket små avtal

Ett avtal med
kommersiell
operatör, utan
incitament

Fem avtal med
kommersiella
operatörer, inga eller
mycket små
incitament

Utbudskm

8 790 000

15 900 000

16 627 000

Påstigningar

9 026 000

9 400 000

9 698 000

Genomsnittlig
busstorlek

-

50

48

Genomsnittlig
reslängd

-

35

19

Genomsnittlig
beläggningsgrad

-

21

11

Kostnad för RKM,
kr/utbudskm

37

24

26

Kostnad för RKM,
kr/påstigande

36

41

44

Befolkning
Befolkningstäthet,
inv/km2
RKM

Busstrafikavtal

Källa: Areal och befolkning från SCB (www.scb.se)

Den jämförelse vi gör i Tabell 4.8 är tänkt som ett exempel på en jämförande analys som det
insamlade datamaterialet kan användas till. Den här typen av jämförelser görs som sagts bäst
av RKM själva, då de kan jämföra det egna länet med likartade län och dra relevant slutsatser
om sin egen upphandling av busstrafik.

42

5

Slutsatser

Kunskapen om avtalstypens betydelse för trafikens effektivitet och för kostnaderna är mycket
begränsad idag. Vi kan därför inte bedöma hur väl RKM idag hanterar sitt uppdrag att handla
upp kollektivtrafik, i bemärkelsen att få ut så mycket trafik som möjligt för en given budget av
skattemedel.
Med tillräckligt stort passagerarunderlag, och där operatören kan påverka resandevolymerna,
kan det vara lämpligt med avtal med incitament. I vissa fall kan dock produktionsavtalen
(bruttoavtalen) ha sin roll för att begränsa den kommersiella risken för operatören och
möjliggöra en etableringsvilja. Regeringen gör bedömningen att det är RKM:s ansvar att ”i
varje enskilt fall välja den avtalsform som är mest ändamålsenlig” (Prop. 2009/10/200, sidan
65).78 Med dagens bristande kunskap om avtalsformernas betydelse för trafik och kostnader
är det svårt för RKM att leva upp till detta. Dessutom tar man idag inte tillvara viktig
information som finns i redan gjorda upphandlingar och lär sig därmed inte av hur väl avtalens
konstruktion ger ”mest valuta för pengarna”.
Med datamaterialet som vi nu presenterat i denna rapport finns det möjligheter att bygga upp
en större kompetens om avtalen och hur trafiken och kostnader påverkas av val av avtalstyp.
Sveriges Bussföretag79 har i ett antal år följt upp alla nya upphandlingar av busstrafik. Deras
senaste rapport täcker upphandlingar som gjordes under 2014.80 Slutsatser är bland annat att
branschens rekommendationer för standard på bussar – Buss 2010 – har använts vid knappt
30 procent av den upphandlade trafiken. Indexrekommendationerna har dock använts för hela
77 procent av trafiken som upphandlades 2014. Vad gäller typ av avtal och av incitament så
anser Sveriges bussföretag att de flesta avtal som enligt dem borde vara incitamentsavtal,
också är det. Samtidigt anser de att det finns utrymme för ytterligare inslag av höga
incitament.
Trafikanalys anser att en uppföljning på avtalsnivå är nödvändig för att kunna styra och
motivera verksamheten inom den upphandlade kollektivtrafiken. Det är på avtalsnivå som
villkor för incitamentsstruktur och ersättningsnivåer fastställs och då bör verksamheten på
denna nivå kunna följas upp med viss frekvens. Ingenting hindrar naturligtvis att RKM även
gör uppföljning på andra nivåer (per linje, per operatör, etcetera).
Flera av länens RKM är ovana att sammanställa uppgifter där utbud, resande och kostnader
jämförs på avtalsnivå. Den EU-förordning som sedan december 2009 kräver ett offentliggörande av dessa uppgifter har inte efterlevts av mer än någon enstaka RKM. Ändå är nog
många överens om att uppgifterna skulle vara en viktig informationskälla. Om en RKM idag
har ett enda bussavtal är det omöjligt för denna RKM att få någon större lärdom av att analysera detta enda avtal. Med en databas för hela landet har man istället runt 350 avtal att
jämföra sitt avtal med. På så sätt kan varje RKM lära av alla läns avtal. Det går då också att få
en fullständig beskrivning av hela den upphandlade kollektivtrafiken, vilket är viktig information

78

Den behöriga myndigheten är i det här fallet RKM.
Tidigare Bussbranschens Riksförbund, BR.
80
Sveriges Bussföretag, ”Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken”, 2015-05-06.
www.transportgruppen.se/Documents/Publik_F%C3%B6rbunden/BuA/Rapporter/LINKrapport%202015%20FINAL.pdf
79
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för både RKM själva och deras branschförbund SKL81, men även för operatörer, politiker,
skattebetalare, forskare, utvärderare och andra intressenter. En sammanhållen insamling av
data om avtalen som möjliggör meningsfulla jämförelser är helt i den anda som EUkommissionens riktlinjer föreslår (se avsnitt 3.1).
En samlad översikt över kommande upphandlingar är viktig information för varje RKM så att
inte alla handlar upp samtidigt. Upphandlingar kräver mycket resurser av anbudsgivare och
om flera upphandlingar pågår ungefär samtidigt kanske vissa operatörer måste avstå att lägga
anbud på vissa. En översikt av kommande upphandlingar är också viktig information för
marknadens operatörer som kan ha bättre framförhållning i sitt arbete. Med den insamling av
avtal som Trafikanalys gjort är det en enkel sak att sammanställa en lista över alla avtal och
när deras sista datum för trafiken är. En sådan lista har Trafikanalys gjort och skickat till alla
RKM (i december 2014). En förebild i det här sammanhanget är de trafikplaner som finns för
till exempel busstrafiken i London (se om Storbritannien i avsnitt 3.2). För de flesta avtal i
Sverige finns optioner på ett eller några år som möjliggör förlängning bortom det ursprungliga
slutdatumet. För att veta när exakt i tiden det är dags för ny upphandling måste man veta om
optionen kommer att utnyttjas eller inte. Vi har efterfrågat den uppgiften för varje avtal
(”utnyttjas option just nu eller kommer den att utnyttjas?”) men en majoritet av avtalen saknar
den uppgiften.
Att samla en lista över kommande upphandlingar är en ambition som funnits länge i sektorn
men som av olika skäl inte har lyckats fullt ut. Med nu insamlade avtal är denna lista en bit
längre på väg. Insamlade data kan relativt enkelt kompletteras för att mer exakt ge besked om
när kommande upphandlingar är att vänta. En sådan kartläggning faller dock utanför
Trafikanalys uppdrag.
Det har varit relativt stort intresse för vår datainsamling av avtalsinformation. SKL nämner i sin
vägledning för den årliga rapporten att Trafikanalys datainsamling kan utgöra ett underlag.82 Vi
känner inte till om data från avtalsinsamlingen ännu har använts av någon RKM. Trafikanalys
har för avsikt att göra om insamlingen om avtal under hösten 2015 och då samla in avtal för
trafiken under 2014 inom samtliga trafikslag. Vi har nämnt att få län tidigare kunde redogöra
för sina tågavtal. Tågavtalen är ofta samarbeten mellan två eller flera län, och ofta överlämnas
avtalsförvaltning till samarbetsföretag som till exempel Mälab, Öresundståg eller Norrtåg. Vi
kommer dock ta fasta på att RKM ansvarar för den regionala kollektivtrafiken enligt lagen,
även om RKM kan överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett aktiebolag
(SFS 2010:1065, 3 kap, 2§). Eftersom RKM ansvarar för trafiken anser vi det rimligt att de ska
kunna redogöra för sina avtal, ungefär på det sätt som EU:s kollektivtrafikförordning avser.
En uppgift som vi hittills inte samlat in för avtalen, men som känns angelägen att täcka in
nästa gång, är antal godkända anbud vid upphandling av varje respektive avtal. I vissa län
kommer det in få anbud, ibland bara ett enda. I andra fall har väldigt stora upphandlingar med
nödvändighet begränsat vilka som kan delta i anbudsgivning. En viktig faktor för att kunna
bedöma kollektivtrafikens problem och möjligheter i olika delar av landet är antalet
intresserade operatörer.
För att få en kontinuerlig datainsamling av avtalsinformation behöver en aktör ha uppgiften att
hålla i insamlingen. EU-kommissionens riktlinjer anger att informationen ska ”offentliggöras på
en central webbplats, som exempelvis en webbplats som tillhör en sammanslutning av
behöriga myndigheter eller transportministeriet” (se diskussion om dessa riktlinjer i kap 3.1).
81

Sveriges Kommuner och Landsting
SKL (2014), ”Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter. Begrepp och metoder för den årliga
rapporten”, webbutik.skl.se/sv/artiklar/vagledning-for-regionala-kollektivtrafikmyndigheter.html
82
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Man skulle kunna tänka sig att dessa uppgifter samlas in av Trafikanalys, samordnat med
statistiken Lokal och regional kollektivtrafik, och görs tillgängligt för RKM och för allmänheten.
Insamlingen bör planeras och genomföras i nära samråd med både uppgiftslämnare och
dataanvändare. Användare av data är främst RKM, men även många andra såsom
operatörer, branschorganisationer, forskare samt tjänstemän och politiker i stat, landsting och
kommuner.
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Bilaga: Datainsamling

6

Tre års datainsamling
Trafikanalys har under tre års tid samlat in data från samtliga RKM på avtalsnivå. En
pilotundersökning genomfördes hösten 2012 för att utifrån dess resultat senare samla in data i
en webapplikation (hösten 2013 och 2014).83 Efter insamlingen hösten 2013 upptäcktes så
mycket fel i datamaterialet att det inte var meningsfullt att göra en kvantitativ analys av det. Ett
omfattande kvalitetsarbete var nödvändigt för att höja kvaliteten på insamlade uppgifter. Under
våren 2014 besöktes därför 8 av 21 RKM, däribland de tre storstadslänens RKM. Diskussioner fördes om hur de samlar in uppgifter om till exempel antal påstigande på bussar och
tåg, hur uppgifterna lagras och hur de kan tas fram för till exempel trafik inom ett visst avtal.
Från besöken var det tydligt att de flesta RKM bör kunna ta fram de flesta uppgifter som
efterfrågas på avtalsnivå. Från besöken blev det dock också uppenbart att de i vissa län är
ovana vid att följa upp sin verksamhet på avtalsnivå. Behovet av uppföljning på avtalsnivå
kommer att öka i och med det ökande inslaget av incitamentsavtal.
Utifrån erfarenheterna av avtalsinsamlingen så långt, och av besöken på RKM, beslöts inför
insamlingen hösten 2014 att bara efterfråga avtal för busstrafiken. Att teckna avtal för
tågtrafiken lämnas vanligen över till samarbetsbolagen (Mälab, Öresundstågen, Norrtåg
etcetera). RKM bidrar med pengar och tycks ofta få bristfällig återkoppling i bemärkelsen
information om vilket utbud och vilket resande som de får för sina pengar.
Inför datainsamlingen hösten 2014 fick varje RKM ett skräddarsytt underlag i form av


data om de bussavtal för trafiken 2012 de tidigare lämnat uppgifter om



jämförelser mellan summan av dessa bussavtal och bussuppgifter för samma län
som getts till Lokal och regional kollektivtrafik 2012 (LoRK84)

Även om det kan råda viss diskrepans mellan summan av bussavtalen och busstrafiken enligt
LoRK i samma län, så ska utbud, resande och kostnader vara på ungefär samma nivå. I de
fall rapporteringen om avtal föreföll orimlig så påtalades detta.85 Syftet med att ge varje län ett
skräddarsytt underlag var naturligtvis att försöka höja kvaliteten i den nya insamlingsomgången.
För åtminstone utbudskilometer, antal påstigande och trafikeringskostnader är summan av
avtalsuppgifterna för de flesta länen nära uppgifterna från länens aggregerade uppgifter i
LoRK för samma år. Avvikelserna är bara några få procent. Vad gäller hur enkelt RKM kan ta
fram uppgifter om sina avtal så varierar det stort, från mycket lätt med data i god ordning, till
mycket svårt där ingen i organisationen har överblick och det tar väldigt lång tid för att ta fram
uppgifterna. I detta sammanhang kan påpekas att en större myndighet ingalunda är någon
garant för att kunna tillhandahålla uppgifter om avtalen, deras kostnader och vad som
levererats inom dem.
Det första undersökningsåret sammanfattas i PM:en ”Avtalen för den upphandlade trafiken – en pilotstudie
(Trafikanalys PM 2012:12).
84
Senaste statistiken avser 2013, se Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22).
85
Exempel på brister var tusentalsfel, orimligt stora eller små värden, för gamla avtal, etcetera
83
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Från alla RKM har vi fått uppgifter om 350 avtal som reglerade busstrafiken under 2013. Ett
fåtal avtal om minibuss/taxibil har exkluderats för att få mer homogenitet i datamaterialet. I
materialet finns en hel del partiellt bortfall det vill säga vissa variabler saknas för en del avtal.
Hur stort bortfallet är för specifika variabler redovisas i texten.

Variabler som efterfrågats
EU:s kollektivtrafikförordning (se avsnitt 3.1) är inte så konkret med exakt vad som ska
redovisas i den årliga rapporten. Det är tydligt i förordningen att operatörerna som kör trafik på
kontrakt ska namnges, och pengar som betalats ut ska redovisas, men för övrigt är förordningen öppen för viss tolkning. Trafikanalys har för insamlingen valt ett antal variabler
fördelade på de tre dimensionerna avtal, trafik respektive utbetalningar. Varje variabel har
efterfrågats för varje enskilt avtal som gällde för trafik under ett visst år (2013 i denna rapport).
Uppgifter som efterfrågats i enkäten sammanfattas i Tabell 6.1.
Tabell 6.1: Variabler som efterfrågats i enkät om avtal för upphandlad trafik i länen, för trafik ett givet år.
Avtalen

Trafiken

Utbetalningarna

Avtal

Avtal

Avtal

Avtalsområde

Avtalsområde

Avtalsområde

Trafikslag

Trafikslag

Trafikslag

Antal fordon

Utbudstimmar

Utbetalt fast pris, 1000-tals kr

Operatör

Utbudskilometer, 1000-

Utbetalt mot körda km,

tal

1000-tals kr

Platskilometer, 1000-tal

Utbetalt mot antal resenärer, 1000-

Startår för avtalet

tals kr
Slutår för avtalet

Personkilometer, 1000-

Utbetalt i annan bonus,

tal

1000-tals kr

Typ av avtal

Påstigande, 1000-tal

Avdrag för inställd tur eller felaktig

Typer av incitament/bonus i avtalet

Mätmetod för antal

Avdrag för annan otillräcklig

påstigande

kvalitet, 1000-tals kr

Antal optionsår i

Kräver avtalet någon

Summa

avtalet

form av redovisning av

(beräknas automatiskt)

avgångstid, 1000-tals kr

resandet?
Utnyttjas optionen just nu eller

Kommentar

Kommentar

kommer den att utnyttjas?
Om option kommer att utnyttjas i
framtiden, krävs då ett beslut om
allmän trafikplikt?
Ingår godstransporter ("bussgods") i
avtalet?
Avser avtalet trafik inom kommun,
mellan kommuner eller över
länsgräns?
Kommentar
Anm: De tre översta uppgifterna identifierar avtalen och är identiska för Avtalen / Trafiken / Utgifterna.
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Länen skiljer sig åt med avseende på vilka variabler de kan redovisa för busstrafiken på
avtalsnivå. För utbudet kan de flesta redovisa utbudskilometer medan något färre län kan
redovisa utbudstimmar. Som mått på resandet efterfrågades antal påstigningar och personkilometer (eller resandekilometer). En handfull län har problem att redovisa något enda av
måtten för resande på avtalsnivå. Bland övriga län varierar det vilka som kan redovisa den
ena, den andra eller båda variablerna. I den statistik som redovisas i rapporten beskrivs hur
många avtal som har exkluderats och på vilka grunder (att information saknas eller extremt
låga/höga värde vilket tolkas som felrapportering).
Efter besöken på RKM under 2014 (se ovan) blev det uppenbart att kvalitetsarbetet för att få
korrekta uppgifter på avtalsnivå, och korrekta aggregerade uppgifter på länsnivå, kommer att
ta tid. I och med SKL:s Öppna jämförelser om kollektivtrafik och det ökande inslaget av
incitamentsavtal, kommer intresset för uppföljning på läns- och avtalsnivå antagligen att öka,
och med det förhoppningsvis även intresset för att höja kvaliteten i uppgiftslämnandet.

Utbetalningar och incitamentsandel
RKM har för undersökningen redovisat uppgifter om utbetalningar till kontrakterad operatör för
varje avtal. Utbetalningarna summerar för alla bussavtal till ungefär 18 miljarder kronor under
2013, vilket är i nivå med trafikeringskostnader enligt statistiken LoRK för samma år (som är
19 miljarder men där ska trafikeringskostnaderna även inkludera vissa andra kostnader än
bara ersättning för trafiken, såsom t.ex. depåer). Utbetalningarna per avtal har efterfrågats i
fyra komponenter:


Utbetald fast ersättning (inkl. utbetalt mot körda km)



Utbetalt mot antal resenärer



Utbetalt i annan bonus



Avdrag för olika kvalitetsproblem

Den första posten är en fast kostnad som är bestämd i förväg och oberoende av antal
resenärer, tidhållning och annan kvalitet. Körda kilometer kan ge viss variation i ersättning,
men inte bedömts som ett reellt incitament eftersom tidtabellen för ett avtal som regel är
given. De tre sista typerna av utbetalning summerar till den incitamentsbaserade ersättningen,
där den sista delen är ett negativt belopp. Incitamentsersättningen i förhållande till den totala
ersättningen benämns här incitamentsandel. Den ligger till grund för uppdelningen i avtal med
låg respektive hög incitamentsandel, där gränsen mellan kategorierna är satt till 25 procents
incitamentsandel.
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Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi analyserar och
utvärderar föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi
ansvarar även för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer. Trafikanalys bildades den 1 april 2010 och har huvudkontor i Stockholm
samt kontor i Östersund.

Trafikanalys
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

Tel 010 414 42 00
Fax 010 414 42 10
trafikanalys@trafa.se
www.trafa.se

Månadsrapport TIM - Mars 2018
2

0

3

Mätetal

0

av 5 Mätetal

Resultat

Målvärde

Analys

RJL
Avtalstrohet inköp

96%

90%

I likhet med föregående år finns en god måluppfyllelse.

RJL
Antal resor
exklusive skolresor

-3%

Ökning med 2%

RJL
Medarbetarsamtal

99%

90%

God måluppfyllelse.

4,3%

3,7%

Sjukfrånvaron för de anställda inom Länstrafiken har ökat
något, men är fortsatt förhållandevis låg.

3 059 tkr

0 tkr

En viss minskning av resandet jämfört med föregående år
finns överlag, dock ökning i de mindre tätorterna och fortsatt
kraftig resandeökning i Värnamo stadstrafik. Minskningen
totalt i länet exklusive Värnamo-effekten är 3,4%. Påsken låg
i april förra året och i mars i år vilket syns i resandestatistiken
med ett lägre antal resor i mars i år.

Registrerade
medarbetarsamtal i
Heroma i
förhållande till antal
anställda i
genomsnitt senaste
15 månaderna.
RJL
Personalhälsa –
sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för
medarbetare ska
inte öka i
jämförelse med
samma period
föregående år.
RJL
Ekonomi i balans

Länstrafiken har sammanlagt en positiv budgetavvikelse på
+2 507 tkr för perioden januari-mars.
Resulat uppdelat på olika enheter:
Stab, ekonomi, marknad: +914 tkr.
Budgeten innehåller en viss allmän buffert samt
marknadsbudget för årets senare del.
Allmän trafik: -619 tkr.
Biljettförsäljningen når nästan budget, dock har skulden till
resenär (ej använd reskassa och periodprodukter) ökat vilket
medför ett mindre underskott på intäktssidan. Överskott på
övriga intäkter består till största delen på höga vitesbelopp
från trafikföretagen. På kostnadssidan är det något högre
ersättning till trafikföretagen pga indexutvecklingen. Inom
Krösatågen fortsätter de höga kostnaderna för
ersättningstrafik.
Serviceresor: +2 211 tkr.
Fortsatt höga vitesbelopp från trafikföretagen ligger bakom
överskottet. I övrigt god budgetföljsamhet överlag på
kostnadssidan.
För centrala anslag (utanför Länstrafikens budget) finns en
positiv budgetavvikelse på 552 tkr som följd av lågt
utnyttjande av projektmedel.
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Yttrande över remiss
Träbyggnadsstrategi Jönköpings län
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
Träbyggnadsstrategi. Nedan lämnas synpunkter på de fem åtgärdsförslag som
lyfts i strategin.

Synpunkter på förslaget
Att öka det träbaserade byggandet är angeläget ur flera aspekter, inte minst ur
miljö- och hållbarhetsperspektiv, som lyfts fram väl i förslaget till strategi. Andra
aspekter som positiva effekter för bland annat hälsa och välmående av att bo och
leva i träbaserade byggnader vilket det finns alltmer belägg för i forskning, hade
med fördel också kunnat lyftas in i strategin. En ökad andel träbaserat byggande i
vårt län innebär dessutom en högre andel ”närproducerade” bostäder och
verksamhetslokaler med direkt effekt på sysselsättning och tillväxt i länet, i och
med att branschen, som också framgår av förslaget, så starkt är koncentrerad till
länet.
Övergripande synpunkter:
- Av vilket skäl har man i syftet valt att avgränsa strategin till att enbart gälla för
”höga hus”, och är det försäkringsbranschens definition på höga hus som avses?
En träbyggnadsstrategi bör möta upp och främja allt träbaserat byggande.
- I stycket ”vad är en träbyggnad”; En källhänvisning bör finnas som hänvisar till
varifrån definitionen är hämtad. Vilka avses med ”vi” i texten?
- Numrering av åtgärderna är fel.
- Vi saknar en definition om vad en innovationsupphandling av en träbyggnad
innebär.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE

2(3)

RJL 2018/492

- Eftersom det i Jönköpings län finns så få konkreta exempel på det som strategin
vill främja, skulle man med fördel också kunna hänvisa till exempel från
närliggande regioner.
1. Kunskapshöjning:
Ett skäl till att Jönköpings län inte nämns som föregångare gällande träbaserat
byggande torde t.ex. vara osäkerhet och brist på kunskap bland såväl arkitekter,
byggföretag, fastighetsägare samt tillståndsgivare av olika slag. Att vidta åtgärder
för att höja kunskapen bland dessa kan bidra till att minska osäkerheten och
främja ett ökat träbaserat byggande i länet. Region Jönköpings län ställer sig
bakom förslaget.
2. Innovation:
Träbaserat byggande i flera våningar för såväl verksamhetslokaler som bostäder
av den art det torde bli fråga om i vårt län, är idag tämligen etablerat på andra håll,
varför det enligt vår uppfattning normalt inte krävs innovationsupphandling för att
främja ett ökat träbaserat byggande i länet. En sådan rubricering riskerar istället
att leda tanken till experimentbyggande. En notering är att för specifika byggnader
som vårdbyggnader kan andra byggmaterial vara att föredra. Region Jönköpings
län förordar därför en översyn av förslaget.
3. Samverkan:
På samma grund som i åtgärdsförslag 1, ställer Region Jönköpings län sig bakom
förslaget. Man bör överväga om det är lämpligt att i en strategi namnge enskilda
företag även om det är i form av exempel. Särskilt som branschen har en så stark
koncentration till länet med många tillverkare.
4. Utveckling:
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget, men anser att alla aktörer som
ingår i Klimatrådet utifrån sina förutsättningar ska ha samma ansvar och inte
enbart kommuner och regionen. Ordet ”koncernens” bör bytas ut eller helt tas
bort. Viktigt är att andra hållbarhetsaspekter t ex solkraftssatsningar och
energieffektiviseringar går hand i hand med träbyggnadsstrategin.
5. Långsiktighet:
Region Jönköpings län ser det som självklart att man i all byggnation ska följa
etablerad praxis och de egenskapskrav man tillämpar på all byggnation i sin
verksamhet, oavsett om det handlar om byggande i trä eller i andra material. I de
upphandlingar av lokaler som regionen gör tillämpas de egenskapsspecifikationer
som finns framtagna och är förankrade. Att ha en viss aktörs checklista som ett
”skall-krav” känns ur vår synvinkel olämpligt.
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Bakgrund
Klimatrådet bildade, efter förslag från fokusgruppen för Förnybar energi, Jord- och
skogsbruk, december 2016 en arbetsgrupp med syfte att bidra till att utveckla och öka
träbyggandet i Jönköpings län. I arbetsgruppen deltar kompetens från näringslivet,
forsknings- och utbildningsområdet, fastighets- och försäkringsbranschen, offentlig
sektor.
Sammansättning:
Per-Ola Simonsson
Gustaf Hjertqvist
Stefan Eklund
Mikael Ludvigsson
Mattias Peterson
Emelie Emanuelsson
Kristina Thibom
Ann-Marie Dahl
Kirsi Jarnerö
Mikael Pekkari
Hans-Eric Zetterström
Henrik Möller
Jonny Engström
Linda Lennartsdotter
Andreas Olsson

Träcentrum
Tosito
Myresjö hus
Smart Housing Småland
Fastighetsägarna
Energikontor Norra Småland
Träcentrum
Jönköping tekniska högskola
RISE
Träregion Småland (tom dec 2017)
Länsförsäkringar AB
Vätterhem Bostads AB
Värnamo kommun
Värnamo kommun
ordf. Länsstyrelsen

Tidsplan för arbetet:
2016
1. Den 14 december, Rådet bildar arbetsgruppen på förslag av fokusgruppen för
2017
2. Den 22 juni, Rådet tar ett inriktningsbeslut om att arbetsgruppen tar fram ett
förslag på träbyggnadsstrategi.
3. Den 6 september, Förslag övergripande upplägg, inriktning och nuläge
presenteras för rådet
4. Den 6 december, Förslag på strategi presenteras för ställningstagande i rådet.
Rådet beslutar att förslaget ska skickas ut på remiss.
2018
5. Under perioden februari – maj är strategin på remiss.
6. Maj, sammanställning av remissvar till beredningsgruppen och arbetsgruppen.
7. Den 20 juni presenteras remissvaren för ställningstagande i rådet.
8. Målsättning, Formellt beslut av Länsstyrelsen om Träbyggnadsstrategi för ett
Plusenergilän.

Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010 223 64 00 | E-post jonkoping@lansstyrelsen.se | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Bilaga 1

Datum
2018-02-15

Beteckning
420-1433-2018

Sida 3/8

Innehåll
Förord .....................................................................................................................4
Syfte .......................................................................................................................5
Sätt trä på karta - utmaningar och möjligheter .................................................5
Insatsområden ......................................................................................................5
Vision .....................................................................................................................5
Mål .........................................................................................................................5
Åtgärder ................................................................................................................6
Kunskapshöjning ............................................................................................................................ 6
Innovation ....................................................................................................................................... 6
Samverkan...................................................................................................................................... 6
Utveckling ....................................................................................................................................... 6
Långsiktigtighet.............................................................................................................................. 6

Regionala exempel ..............................................................................................7
Pågående satsningar ...........................................................................................7
Vad är en träbyggnad? .......................................................................................8
Skydd mot brand- och vattenskador..................................................................8
Förankring, ansvar, uppföljning och resultat ......................................................8

Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010 223 64 00 | E-post jonkoping@lansstyrelsen.se | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Bilaga 1

Datum
2018-02-15

Beteckning
420-1433-2018

Sida 4/8

Förord
Skogen har alltid varit viktigt för Jönköpings län. Sedan urminnes tider har våra träd
gett oss värme, tak över huvudet och material till verktyg och andra saker vi behöver.
Idag börjar fler se den stora betydelse som skogen har inom flera områden.
Klimatreglering, vattenrening, naturlig skadedjursbekämpning, habitat för biologisk
mångfald – är alla exempel på ekosystemtjänster som skogen förser oss med.
Trä är ett naturligt, hållbart och återvinningsbart material. I utvecklingen av en hållbar
husproduktion har Sverige ett gott utgångsläge. Skogs- och träindustrin är en viktig
näringsgren med stor kunskap och har potential att utvecklas ytterligare i Jönköpings
län. En ökad användning av trä i byggandet bidrar också till att nå länets klimatvision
om ett Plusenergilän, inte minst då hus har lång livslängd vilket binder kol som är allt
mer centralt för att nå klimatmålen.
Genom en bred och långsiktig samverkan har denna strategi nu kommit på plats.
Strategins fokus är att bidra till att lösa klimatfrågan samtidigt som vi ska lyckas
förstärka förutsättningar för träindustrin som är en viktig näringslivsgren med
verksamhet i hela länet. Genom att ytterligare stärka industrins kompetens och
konkurrenskraft ges nya möjligheter för arbetstillfällen, tillväxt, ökad förädling av
produkter och tjänster, samt stimulans till nyföretagande och nya etableringar.
Denna träbyggnadsstrategi är dessutom helt i linje och bidrar till hållbarhetsmålen i
Agenda 2030, de svenska miljömålen samt den regionala skogsstrategin. Med mål att
uppfylla miljömässig, ekonomisk såväl som social hållbarhet, helt enkelt.

Helena Jonsson
Landshövding i Jönköpings län
Klimatrådets ordförande
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Syfte
Strategin syftar till att lyfta fram, utveckla och öka träbyggandet av höga hus i
Jönköpings län.

Sätt trä på karta - utmaningar och möjligheter
Jönköpings län har högt uppsatta klimatmål och en ambitiös vision om att bli ett
Plusenergilän. Det handlar om att i allt snabbare takt minska utsläppen av växthusgaser
till nära noll - en enorm utmaning. Alla sektorer behöver bidra så även byggandet.
Utsläppsnivån från denna sektor är i storleksordning på samma nivå som för
persontransporterna (10 miljoner ton CO2 e år 2012).
Precis som att elfordon kan bidra till minskade klimatutsläpp inom transportsektorn
har trä potential att bidra till att minska klimatbelastningen, jämfört med andra
byggmaterial. Mycket pekar också mot att den kanske största potentialen för framtida
minskningar i utsläppen ligger i just själva byggskedet. Detta mot bakgrund av att det
har funnits, finns och sannolikt kommer att finnas fortsatta starka drivkrafter för
energieffektivisering och ökad tillgång på förnybar energi för driftsfasen.
Att vi i Jönköpings län har så få höga hus i trä beror främst på att:
• Det har saknats drivkraft.
• Det inte funnits en tydlig inriktning för Jönköpings län.

Insatsområden
Ovanstående beskrivningen visar på att byggandet har möjligheter att bidra till
klimatomställningen och är därför en viktig framgångsfaktor. Strategin tar sin
utgångspunkt i fyra insatsområden som svarar upp mot problembeskrivningen:
• Öka kunskapen om träbyggnationer,
• Öka beställarkompetensen,
• Öka samverkan ytterligare mellan aktörerna, samt
• Öka förutsättningarna för nytänkande och långsiktiga lösningar.

Vision
Strategin bidrar till länets gemensamma Klimatvision, Plusenergilän (antagen 2010) läs
mer här>>.

Mål
Om 5 - 10 år är trä ett självklart alternativ i allt byggande i
Jönköpings län – som kraftfullt bidrar till länets Klimatvision om ett Plusenergilän.
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Åtgärder
Åtgärder som bidrar till att nå målet:
KUNSKAPSHÖJNING

1. Träbyggnation som färdigställs ska marknadsföras och studiebesök
möjliggöras.
Förslag på ansvariga aktörer: Alla ledamöter i Klimatrådet*.
INNOVATION

1. För att möjliggöra ett mer hållbart byggande med trä är
innovationsupphandling ett strategiskt verktyg som kan användas
Verktyget finns här>>.
Förslag på ansvariga aktörer: Kommuner och Regionen.
SAMVERKAN

2. Kommunerna och Regionen ska tillsammans med exempelvis Träcentrum,
Smart Housing Småland, Träbyggnadskansliet, Trästad, Träregion Småland och
hustillverkarna till exempel Myresjö hus bjuda in lokala byggare, arkitekter och
konstruktörer till utbildning/information/studiebesök eller motsvarande.
Förslag på ansvariga aktörer: Alla ledamöter i Klimatrådet*.
UTVECKLING

3. Trä ska alltid prövas i samtliga koncernens bygg- och anläggningsprojekt. Trä
eller andra förnyelsebara material ska företrädesvis väljas när det är tekniskt och
ekonomiskt försvarbart. Om en prövning visar att det inte, i ett enskilt fall, är
möjligt att bygga med trä ska orsakerna redovisas och hur kunskap om
möjligheterna med trä som byggnadsmaterial inhämtas inför nästa projekt.
Förslag på ansvariga aktörer: Kommuner och Regionen.
LÅNGSIKTIGTIGHET

4. I värderingen av alla anbud för trähus ska egenskapskraven beaktas enligt vad
som framgår under ”Skydd mot brand- och vattenskador” med bifogad
checklista.
Förslag på ansvariga aktörer: Alla ledamöter i Klimatrådet*.
* Länets 13 kommuner representeras genom sju politiker från Aneby, Habo, Gnosjö,
Vaggeryd, Jönköping, Sävsjö och Värnamo. Rådsledamöter framgår av sändlistan till
remissen.
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Regionala exempel
Kungsängen, Jönköping
Kungsängen i Jönköping är ett bostadsområde där ca 500 lägenheter ska byggas.
Kommunen eftersträvar trähuskaraktär på området där samtliga hus, så långt som
möjligt ska ha byggnadsteknik med trä. Planförslaget för Kungsängen möjliggör en
blandad bebyggelse med radhus, flerbostadshus, trygghetsboende och viss kommersiell
service. Förutom trähusbyggnation strävar kommunen efter att ”mobility
management” ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre
områden markanvisats successivt där byggherrar med olika förutsättningar ska kunna
lämna förslag och på så vis få en variation i utformningen av bebyggelsen. GBJ från
Växjö bygger 100 st lägenheter, 60 av dessa byggs som flervåningshus i trä.
Västra staden/den digitala trästaden, Nässjö
I Nässjö pågår planeringen av Västra Staden, en helt ny stadsdel i direkt anslutning till
Resecentrum och med stor potential att successivt omvandlas och förtätas.
Kommunens målsättning är att den nya stadsdelen med bland annat 500–600 bostäder
och hotell, ska byggas helt i trä. En ny modern trästad utmanar och stimulerar till
nytänkande. Ett intressentsamarbete med tre innovativa trähusföretag har etablerats
initialt för att bygga för framtiden. Avsikten är att nyttja områdets möjligheter som
demoplats/testbädd för träkonstruktioner i kombination med nya glaslösningar. Staden
ska byggas hållbart och erbjuda en hållbar livsstil genom att ta tillvara den höga
tillgängligheten och digitaliseringens möjligheter. Projektet kommer att förverkligas
etappvis under ca tio år innan det är helt genomfört. Den ”Digitala Trästaden” kan
komma att tjäna som en inspirationskälla för inte bara regionen utan för hela landets
träindustri.

Pågående satsningar
Sveriges träbyggnadsstrategi (2004 – 2008) och flera kommunala träbyggnadsstrategier
har varit förebilder i framtagandet av denna strategi. Centrala satsningar som pågår i
Jönköpings län med omnejd som förstärker och kompletterar strategins inriktning är:
•

Träregion Småland
Småland är 2020 en ledande träregion i Europa. Strategi och handlingsprogram
för utveckling av den trärelaterade industrin i Småland 2012–2020. Läs mer
här>>

•

Smart Housing Småland
Smart Housing Småland är en innovationsmiljö där man skapar smart boende
och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas. Läs mer här>>
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•

Smålands skogar får värden att växa
Syftet med den regionala skogsstrategin för Småland är att den ska leda till
ökad samverkan och utveckling av skogens värden när det gäller ekonomi,
sysselsättning, miljö och klimat, jämställdhet och integration. Läs mer här>>

Vad är en träbyggnad?
Med en träbyggnad menar vi en byggnad där de delar av stommen som tar upp
vertikala laster är av trä. Bjälklag kan vara utförda i trä eller som samverkansbjälklag
baserade på trä i kombination med annat material.
Komponenter som ingår i byggnadens horisontalstabiliserande system (till exempel
vindfackverk och trapphus) kan helt eller delvis vara utfört av annat material än trä.
Icke-bärande delar av byggnaden (utfackningsväggar, avskiljande väggar) kan utföras
med andra material än trä. Grundläggning och högst 1/5 av byggnadens våningar kan
utföras i andra material än trä. Till exempel i suterränghus kan den nedre delen av
byggnaden byggas av betong. Vid jämförelse mellan olika byggnader ska andelen trä
(vikt) användas för att bedöma vilken byggnad som bäst uppfyller kravet på att utgöra
en träbyggnad.

Skydd mot brand- och vattenskador
Anledningen till att höga trähusbyggnader förbjöds en gång i tiden var de många och
mycket omfattande stadsbränderna på 1700- och 1800-talen. När det nu åter igen är
tillåtet att bygga högt i trä är det särskilt viktigt att även egendomsskyddet beaktas.
Samhällets byggregler inom brandområdet är uteslutande skrivna med personskydd
som fokus. Egendomsskydd kommer i andra hand. Det är lätt att tro att en byggnad
som uppfyller samhällets alla krav är brandsäker. Eftersträvas en brandsäker och
långsiktigt hållbar byggnad även ur ett egendomsskyddsperspektiv måste på eget
initiativ en högre skyddsnivå väljas. Försäkringsbranschen har definierat ett högt trähus
som ett hus med fyra våningar eller fler. Exempel på kontrollpunkter som ett av
försäkringsbolagen använder vid riskbedömning av höga trähus finns här>>.
Trä i kombination med fukt och värme ger en ökad risk för mögelangrepp. För att
minska risken ska branschreglerna Säker Vatteninstallation följas. För utrymmen där
särskilda krav ställs på vattentäta eller vattenavvisande skikt ska även för dessa
utrymmen aktuella branschregler följas.

Förankring, ansvar, uppföljning och resultat
•
•
•

Strategin är initierad, framtagen och förankrad genom Klimatrådet i samverkan
med Smart Housing Småland, RISE och Träregion Småland.
Respektive aktör ansvarar för att åtagandena genomförs.
Länsstyrelsen ansvarar för årlig uppföljning av åtgärdernas genomförande samt
sammanställning och spridning av resultat.
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Se sändlista

Remiss Träbyggnadsstrategi Jönköping län
Klimatrådet bildades 2011 med syfte att vara en samordnande och pådrivande kraft för
Jönköpings läns klimatvision Plusenergilän.
Klimatrådet bildade i december 2016 en arbetsgrupp med syfte att bidra till att utveckla
och öka träbyggandet i Jönköpings län. Den 6 december 2017 ställde sig rådet bakom
att arbetsgruppens förslag på Träbyggnadsstrategi för Jönköpings län skickas ut på
remiss enligt Bilaga 1.
Bilaga 1. Sätt trä på kartan

– Träbyggnadsstrategi för ett Plusenergilän

Den 18 april bjuder arbetsgruppen in till ett dialogtillfälle för alla som får remissen och
som är intresserade av arbetet, plats Träcentrum. Program på klimatrådet.se, här>>.
För synpunkter, förankring och inriktning på arbetet skickas remissen även till andra
organisationer. Remissen tillgängliggörs även på klimatrådet.se, här>> för att inkludera
alla som är intresserade att bidra.
Länsstyrelsen är tacksam för ett formellt svar till jonkoping@lansstyrelsen.se
med diarienummer 420-1433-2018 senast den 18 maj, för beredning inför
rådsmötet den 20 juni.

Andreas Olsson
Ordförande Klimatrådets beredningsgrupp
Energi- och Klimatstrateg
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HSB Göta
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Jönköping University
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Samråd om Fördjupad översiktsplan för
Vetlanda med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Vetlanda kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende
Samråd om Fördjupad översiktsplan för Vetlanda med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning. Region Jönköpings län ställer sig huvudsakligen
positiv till Vetlanda kommuns förslag men har några kompletteringar.

Information i ärendet
Den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort är en fördjupning av Vetlanda
kommuns översiktsplan, antagen 2010, enligt plan- och bygglagen. Den fördjupade översiktsplanen anger inriktning för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen inom planområdet samt hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras under en tidshorisont fram till 2040. Denna plan ändrar och
beskriver mer i detalj det som finns beslutat för planområdet i den kommunomfattande översiktsplanen. Planområdet innefattar Vetlanda tätort och dess
omland.

Beslutsunderlag




Missiv daterat 2018-03-16
Förlag till yttrande daterat 2018-04-24
Samråd om Fördjupad översiktsplan för Vetlanda med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning

Beslut skickas till
Vetlanda kommun
REGIONLEDNINGSKONTORET
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Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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Vetlanda kommun

Samråd om Fördjupad översiktsplan för
Vetlanda med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende
Samråd om Fördjupad översiktsplan för Vetlanda med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig huvudsakligen positiv till Vetlanda kommuns
förslag till fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort med omland men har några
kompletterande synpunkter.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län önskar en utveckling av hur planförslaget kopplar an till
regionala planer och strategier, till exempel den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) och den regionala transportplanen.
Region Jönköpings län vill framhålla vikt vid att Vetlanda kommun beaktar
kopplingen till befintlig och framtida kollektivtrafik, samt övrig
transportinfrastruktur, i planeringen för bebyggelseutveckling både i och omkring
tätorten. Med bebyggelse avses både bostäder, förskolor och skolor, samt övriga
verksamheter.
Region Jönköpings län vill betona betydelsen av att planera för blandad
bebyggelse och flerbostadshus, särskilt mindre lägenheter i hyresrättsform.
Lägenheter är viktiga av flera skäl, bland annat för att tillhandahålla bostäder till
unga och nyanlända, samt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att
ge äldre möjlighet att flytta till ett mindre boende inom kommunen.
Region Jönköpings län ser positivt på att Vetlanda kommun förordar förtätning
snarare än ortsutbredning. Förtätning medför fördelar i form av matchnings-,
delnings- och lärandeeffekter, så kallade agglomerationsekonomier (dvs
ekonomiska fördelar som dras av täta miljöer), om än i relativt liten skala gällande
Vetlanda. Genom förtätning kan även skydd av natur- och jordbruksmark beaktas
och kommunikationer underlättas. Fördelar av täta miljöer bör dock vägas mot
Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE

2(2)

RJL 2018/617

nackdelar i form av till exempel buller och trängsel. Det är därmed viktigt att
planera för goda utemiljöer och tillgång till rekreationsmiljöer.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande i nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

2018-02-28

Dnr: TK007.56

Samråd om Fördjupad översiktsplan för Vetlanda
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
Vetlanda kommun har arbetat fram ett förslag till ny fördjupad översiktsplan med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Vetlanda tätort. Samråd pågår under
perioden 5 mars till och med 5 maj 2018. Handlingarna finns under samrådstiden
tillgängliga på följande platser:
www.kommun.vetlanda.se/fop
Tekniska kontoret, Biblioteksgatan, entré vid Stadshuset
Vetlanda bibliotek, Biblioteksgatan 5
Vetlanda InfoCenter, Storgatan 5B
Bokbussen
Frågor besvaras av Martin Karlsson tfn 0383-971 06, martin.karlsson@vetlanda.se eller;
Jan-Åke Johansson 0383 971 56, jan-ake.johansson@vetlanda.se
Välkommen att lämna synpunkter skriftligen senast den 5 maj 2018.
Du kan lämna dina synpunkter på flera olika sätt: digitalt via webbplatsen, post eller
mejl, på InfoCenter samt genom att delta i våra samrådsmöten.

Lämna synpunkter digitalt
Du kan tycka till och lämna dina synpunkter om den fördjupade översiktsplanen på
www.kommun.vetlanda.se/fop genom att använda vår e-tjänst.

Lämna synpunkter via post eller mejl
Du kan också skriva eller mejla till oss. Ange diarienummer 2013/TK007.56 eller märk
ditt brev med ”Fördjupad översiktsplan Vetlanda tätort”. Synpunkterna skickar du till:
Vetlanda kommun, Tekniska kontoret, 574 80 Vetlanda
E-post: tk@vetlanda.se

Tekniska kontoret
Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda
Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 1, Vetlanda
vetlanda.se, tk@vetlanda.se
Telefon 0383-973 03

Vetlanda – här växer människor och företag

Lämna synpunkter på InfoCenter
Synpunkter kan även lämnas vid utställningen av planförslaget i Vetlanda InfoCenters
lokaler på Storgatan 5B. Lokalen är öppen tisdag - fredag kl. 10.00–16.30.

Samrådsmöte
Välkommen onsdagen den 11:e april 2018 klockan 18:30 till Vetlanda bibliotek,
hörsalen, då kan du ta del av planförslaget, komma med synpunkter och ställa frågor.
Var med och bidra med dina synpunkter och förslag till den fördjupade översiktsplanen!

Med vänlig hälsning

Jan-Åke Johansson
Planchef

Martin Karlsson
Planarkitekt

Sändlista
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket
Svenska Kraftnät
Region Jönköpings län
Länstrafiken i Jönköpings län
Region Kronoberg
TeliaSonera Skanova
E.ON
E.ON Markjuridik
Njudung Energi
Höglandets Räddningstjänstförbund
Emåförbundet
LRF
Posten
Eksjö kommun
Hultsfreds kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kommunala Rådet för Funktionshindrade
Kommundelsråd
Nuvab
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Naturskyddsföreningen
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Hyresgästföreningen
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Höglandets Fornminnesförening
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Näsby Hembygdsförening

Byestad-Flugeby Byförening
Hvetlanda GIF
OK Njudung
Solshesters MCK
Vetlanda Motorsällskap
Vetlanda Arena AB

Fördjupad översiktsplan
för Vetlanda tätort

Samrådshandling

Dokumentets status:
Samrådshandling till kommunstyrelsen
7 februari 2018.
Framtagande:
Planen är framtagen av Planavdelningen, Tekniska
kontoret, Vetlanda kommun.
Framtagandet av planen har skett i samarbete
med kommunens förvaltningar, Njudungs Energi,
Nuvab, Höglandets räddningstjänstförbund och
Emåförbundet.
Foto och kartor:
Vetlanda kommun om inget annat anges.
Diarienummer:
2013/TK007.56
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LÄSANVISNING
Kapitel 1 – Inledning

I det inledande kapitlet redovisas planens
bakgrund och syfte samt hur planförslaget har
arbetats fram. Kapitlet innehåller även en nulägesbeskrivning av Vetlanda i ett lokalt och
regionalt perspektiv.

Kapitel 2 - Vetlanda 2040

Utifrån trender och prognoser beskrivs i
kapitlet övergripande samhällsutmaningar som
kommunen behöver förhålla sig till i den fysiska
planeringen. Därefter redovisas en vision för
Vetlanda tätort år 2040 som anger inriktning
för utvecklingen av den fysiska miljön. Kapitlet
avslutats med en utvecklingsstrategi som översiktligt beskriver hur tätorten långsiktig bör utvecklas
för att förverkliga visionen.

Kapitel 3 – Planförslag

Kapitlet består av sjutton avsnitt som delats in i
två delar.
Del 1 består av tretton tematiska avsnitt som
redovisar olika sakområden. Avsnitten innehåller
bakgrundsbeskrivningar, med förutsättningar och
utgångspunkter för fortsatt planering, samt planeringsmål och planeringsstrategier. Planeringsmålen anger vad kommunen vill uppnå med den
fortsatta planeringen medan planeringsstrategierna anger vad kommunen ska göra för att nå planeringsmålen. I varje tematiskt avsnitt redovisas
styrande mål och strategier från den kommunom4

fattande översiktsplanen, vilka utvecklas och
fördjupades i denna plan.
Del 2 består av fyra avsnitt med tydligare geografisk koppling. I dessa geografiska avsnitt beskrivs
befintlig och framtida mark- och vattenanvändning inom planområdet samt utvecklingsområden
i tätorten och dess randzon. Därefter följer beskrivningar av viktiga grönområden och grönstråk
i tätorten. Avslutningsvis redovisas allmänna
riktlinjer för fortsatt planering och lovgivning i de
delar av planområdet som inte innefattas i utvecklingsområdena.

Kapitel 4 - Planeringsförutsättningar

Kapitlet redovisar de nationella och regionala mål,
planer och program som den fördjupade översiktsplanen har tagit hänsyn till och samordnats
med. Kapitlet redovisar även miljökvalitetsnormer
samt de riksintressen som planen berör.

Kapitel 5 - Konsekvensbeskrivning

I kapitlet beskrivs planens konsekvenser. Beskrivningen innehåller en sammanfattning av planen,
avgränsning av konsekvensbeskrivningen samt
planens nollalternativ. Därefter beskrivs planens
konsekvenser uppdelat i miljömässiga, sociala och
ekonomiska konsekvenser.
Konsekvensbeskrivningen är utformad för att
uppfylla de särskilda krav som ställs på miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken.

Kapitel 6 – Genomförande

Kapitlet beskriver fortsatta planprocesser samt
en rullande översiktsplanering. Avslutningsvis
sammanfattas de större åtgärder som föreslås i
planförslaget.

Kartor

Samtliga kartor som redovisas i denna plan
finns tillgängliga i en webbkarta på sidan kartan.
vetlanda.se/spatialmap?profile=fop_2040. I
webbkartan finns möjligheter att zooma, vilket
ger en tydligare redovisning av kartornas innehåll.
I webbkartan finns även kartor med planeringsunderlag att tillgå.
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BAKGRUND OCH SYFTE
Den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda
tätort är en fördjupning av Vetlanda kommuns
översiktsplan, antagen 2010, enligt plan- och
bygglagen. Den fördjupade översiktsplanen
anger inriktning för den långsiktiga mark- och
vattenanvändningen inom planområdet samt
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras under en tidshorisont fram till 2040.
Planen är vägledande men inte juridiskt bindande.
Kommunens översiktsplan, där fördjupningar
ingår, ska aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Det är kommunfullmäktige som beslutar
om planens antagande och aktualitet. Beslut om
samråd och granskning tas av kommunstyrelsen.
Denna plan ändrar och beskriver mer i detalj det
som finns beslutat för planområdet i den kommunomfattande översiktsplanen. Arbetet med
planen har utgått från ett stort utredningsområde
som innefattar Vetlanda tätort och dess omland.
Den geografiska avgränsningen för planen
redovisas i intilliggande karta. Planen föreslår inga
förändringar i delar av planområdet och plangränsen kan komma att revideras inför slutligt
förslag till antagande. Den fördjupade översiktsplanen är inom planområdet vägledande för
upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser, prövning av bygglov samt övriga beslut
som rör mark- och vattenanvändningen.

6

Planområdet. Den geografiska avgränsningen för den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort.

ARBETSMETOD

PLANPROCESSEN

VISIONER OCH MÅL

Uppdraget till den fördjupad översiktsplanen
gavs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21
februari 2011. Arbetet med planen påbörjades
under 2013. Kommunens styrgrupp för strategisk
planering har varit politisk ledningsgrupp under
arbetet. Styrgruppen består av politiker från Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Miljö- och
byggnämnden samt tjänstemän från kommunledningsförvaltningen, tekniska kontoret samt miljöoch byggförvaltningen.

Planprocessen delas in i tre skeden: samråd,
granskning och antagande. Den fördjupade
översiktsplanen för Vetlanda tätort kommer att
vara ute på samråd under perioden 5 mars - 5
maj 2018. Under denna period finns möjlighet för
länsstyrelsen, berörda kommuner och myndigheter, allmänhet och föreningar med flera att lämna
synpunkter på planen. Resultatet av samrådet och
kommunens ställningstagande till framförda synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse. Efter
eventuella justeringar och kompletteringar hålls
planen tillgänglig för granskning där det återigen
finns möjlighet att lämna synpunkter. Den fördjupade översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Den fördjupade översiktsplanen tar stöd i
kommunens vision ”Vetlanda - här växer både
människor och företag”. I den politiska styrgruppen för strategisk planering har det tagits fram en
specifik vision för Vetlanda tätort, se kapitel 2.

Arbetet med planen har letts av tekniska
kontorets planavdelning som i arbetet haft stöd
av kommunens förvaltningar och bolag. Information om arbetet har löpande delgetts den
politiska styrgruppen. Innan framtagandet av de
formella planhandlingarna påbörjades genomfördes ett tidigt samråd med allmänheten under
2016 genom bland annat synpunktsinhämtning på
torget och Bomässan, en webbenkät i kartformat
samt via kommunens synpunktshantering. De
synpunkter som inkom har tagits med i tillämpliga
delar i arbetet med planen.
Vetlanda kommun har antagit flera mål, planer
samt strategi- och policydokument som berör
planering och byggnation. Dessa har legat till
grund för den fördjupade översiktsplanen.
Kommunen har också genomfört och beställt en
rad utredningar från externa konsulter till framtagandet av planförslaget. En lista på de planeringsunderlag som använts redovisas i slutet av
dokumentet.

Denna plan är formellt en fördjupning av
Vetlanda kommuns översiktsplan, vilken i detta
dokument benämns Översiktsplan 2010. Översiktsplan 2010 innehåller ett antal planeringsmål
och planeringsstrategier som är styrande för
denna fördjupade översiktsplan. Relevanta mål
och strategier från Översiktsplan 2010 redovisas
i de olika tematiska avsnitten i kapitel 3. För
Vetlanda tätort med Bäckseda finns en fördjupad
översiktsplan antagen 1993, vilken i denna plan
benämns FÖP 1993. Denna plan kommer vid
antagande att ersätta FÖP 1993. För Vetlanda
centrum finns en fördjupad översiktsplan antagen
2014, även benämnd Centrumplanen. Centrumplanen redovisar exploateringsytor för bostäder,
kontor och handel i centrum samt åtgärdsförslag
för att göra centrumområdet mer attraktivt.
Sedan Översiktsplan 2010 antogs har en ny
plan- och bygglag trätt i kraft. Den nya plan- och
bygglagen, vilken trädde i kraft 2011, har stärkt
översiktsplanens strategiska funktion. Översiktsplanen ska enligt lagstiftningen även behandla
riksintressen, miljökvalitetsnormer samt nationella och regionala mål, planer och program
av betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen.1
1 Se avsnittet Nationella och regionala styrdokument i
kapitel 4
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VETLANDA IDAG
Vetlanda i regionen

Vetlanda kommun ligger i det sydöstra hörnet
av Jönköpings län. Centralorten Vetlanda ligger
centralt i kommunen och utgör centrum för sitt
omland. Tätorten ligger cirka 75 kilometer från de
större regioncentra Jönköping och Växjö. Vetlanda
kommun samverkar inom flera områden med de
övriga Höglandskommuner Sävsjö, Eksjö, Nässjö
och Aneby - vilka tillsammans bildar Höglandets
kommunalförbund.
Vetlanda är en knutpunkt i det regionala och
interregionala vägnätet med vägarna 31, 32, 47,
125 och 127 som korsar varandra i anslutning
till tätorten. Vetlanda har starka pendlingsstråk
norrut mot Nässjö, Eksjö och Jönköping. Västerut
finns ett starkt pendlingsstråk till och från Sävsjö.
Arbetspendlingen ut från kommunen är idag
något högre än pendlingen in i kommunen.

Vetlanda tätort

Vetlanda är centralort i Vetlanda kommun.
Vetlanda har ett starkt näringsliv, god kommunal
service, väl utvecklad handel och ett rikt
förenings-, idrotts- och kulturliv.
Genom de centrala delarna av Vetlanda går flera
starkt trafikerade gator som Nygatan, Storgatan,
Vitalagatan och Lasarettsgatan. En stor del av
trafiken på dessa gator är genomfartstrafik. Väster
och söder om stadskärnan går Västerleden som är
avsedd för genomfartstrafik. Vetlanda Motorstadion ligger förhållandesvis centralt i östra delen
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av tätorten. Motorstation utgör idag en barriärför
utveckling av tätorten österut.
Vetlanda rymmer mycket grönska i form av större
grönområden, parker och trädalléer som tillsammans bidrar till tätortens identitet samt den biologiska mångfalden. Viktiga rekreationsområdena
i tätortens utkanter är Östanå och Norrgårdsområdet. Vetlandabäcken slingrar sig genom tätorten
omslutet av grönska och utgör ett uppskattat och
välanvänt rekreationsstråk. Sydost om Vetlanda
ligger Emån som är ett Natura2000-område.
Söder om tätorten ligger Illharjens naturreservat
på en plats där Emåns vatten upp sig i flera strömmande småbäckar och bildar ett deltaliknande
landskap. Inom tätorten och i dess omland finns
ett stort antal fornlämningar som ligger utspridda
såväl som koncentrerade i större områden.

Bebyggelsestruktur

Bebyggelsen i Vetlanda håller en relativt låg
byggnadshöjd. Bostadsbebyggelsen består till
övervägande del av småhusbebyggelse. Större
bostadsområden i flerbostadshus finns i tätortens
utkanter. Bäckseda utgör en separat del av
tätorten, både historiskt och fysiskt, och består i
huvudsak av villabebyggelse från 1970- och 1980talen. Under 2000-talet har nya områden tillkommit i Vetlandas norra del, vid Mellangårdsbacken
och Himlabackarna, och i söder i Östanskog, Gillesgården och Storegården. Detta har tillsammans
med en omvandling av fritidshusbebyggelsen vid
sjön Grumlan i söder inneburit en utbredning av

bostadsområden för permanentboende i tydlig
nord-sydlig riktning. Under de senaste åren har
ny bebyggelse också tillkommit genom förätning i
den befintliga bebyggelsen.
Vetlandas större industriområden är centralt
lokaliserade med Brogårds industriområde strax
sydväst om centrum och Brunnsgård/ Målaregården cirka en kilometer öster om Stortorget.
Handelsområden finns i centrum och externt i
Nydala i norr samt i mindre omfattning i Brogård
söder om Västerleden. I den norra delen av
centrala Vetlanda finns flera grundskolor och i den
nordvästra delen av tätorten ligger kommunens
gymnasium. I den norra utkanten finns Tjustkulle
idrottsområde som rymmer bandy- och ishockeyhallar, boulebana, skidbacke och fotbollsplaner.

Landskapskaraktär

Vetlanda ligger inbäddat i det småländska skogslandskapet. Norr och öster om tätorten består
landskapet till stor del av måttligt kuperad
skogsbygd. Söderut är skogslandskapet mer
kuperat. Det skogsdominerade landskapet runt
Vetlanda bryts upp av vattenområden, öppen
småskalig odlingsmark och halvöppna gräs- och
hagmarker. Dessa ger tillsammans med växlingarna mellan höjder och dalstråk landskapet en
småbruten mosaikkaraktär. Granskog är den
vanligaste skogstypen men det finns även större
områden med blandskog och lövskog. Emådalens
dalgång i öst utgör en egen landskapskaraktär
som är känslig för större exploateringar utifrån ett
landskapsperspektiv och naturvårdaspekter.

Den kringliggande skogen letar sig in i Vetlanda
på många ställen och ger tätorten en grön och
lummig prägel. Tätorten domineras av en gles
bebyggelse med 50-80 % kvartersgrönska, vilket
delvis förklaras av den stora andelen villabebyggelse. Områden med tät bebyggelse finns
framförallt i centrum och i industriområdena där
grönskan ofta inte är högre än 0-30%.

Näringsliv

Vetlanda är en varuproducerande kommun med
tyngdpunkt på metall- och trähusindustri. Den
bransch som sysselsätter flest är tillverkning och
utvinning. Vetlanda har en högre andel förvärvsarbetande jämfört med länet och riket i stort och
arbetslösheten har under många år varit längre
än läns- och rikssnittet. Andelen av befolkningen
med eftergymnasial utbildning är dock lägre i
Vetlanda i jämförelse med länet och riket i stort.
Vetlanda tätort är den största arbetsorten i
Vetlanda kommun. Andra större arbetsorter i
kommunen är Ekenässjön, Landsbro, Holsbybrunn och Myresjö. Till dessa orter går också de
starkaste pendlingsströmmarna inom kommunen
till och från centralorten.
Vetlanda tätort har ett marknadsområde för
detaljhandeln som sträcker sig utanför den egna
kommungränsen. Vetlanda utgör således handelscentra för sitt omland.

Befolkning

I Vetlanda tätort bodde det i slutet av 2016 cirka
13 700 personer. Detta motsvarar drygt hälften av
kommunens totala befolkning. I tätortens omland,

som innefattas i planområdet, bodde ytterligare
cirka 400 personer år 2016.
Befolkningsutveckling
Invånarantalet i Vetlanda kommun översteg i
början på 1990-talet 28 000 personer. I och med
lågkonjunkturen under tidigt 1990-tal började
kommunens befolkning successivt att minska
och fortsatte att göra så under första årtiondet
på 2000-talet. Under samma period som
kommunens befolkning minskade i stort såg dock
utvecklingen annorlunda ut i centralorten, vars
befolkning ökade stadigt med undantag för slutet
på 1990-talet och första åren på 2000-talet.
De senaste åren har befolkningsutvecklingen i
kommunen varit positiv. År 2016 översteg antalet
invånare i kommunen 27 000. En bidragande
faktor till att kommunen ökar sin befolkning är
inflyttning från utlandet. Födelseöverskottet har
varit negativt under stora delar av den senaste 30
åren, men även här indikerar de senaste siffrorna
en vändande trend med positiva siffror. Flyttningsnettot mot övriga länet och riket är dock fortsatt
negativt och kommunen fortsätter att tappa
invånare i åldern 20-24.
Befolkningsstruktur
Centralortens befolkning bestod år 2016 av drygt
3000 barn och unga upp till 18 år och drygt 3000
personer i åldern 65 år och äldre. Den procentuella andelen äldre är högre i Vetlanda kommun,
cirka 23 procent, jämfört med länet och riket i
stort. De senaste 30 åren har andelen personer
i de högre åldersklasserna ökat i centralorten, i
synnerhet i åldern 85 år och äldre. I åldern 25-44
är andelen invånare lägre i Vetlanda jämfört med
snittet i länet och riket i stort.
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UTVECKLINGSTENDENSER OCH UTMANINGAR
Demografisk utveckling

I Sverige minskar den förvärvsarbetande delen
av befolkningen successivt till följd av en stadigt
ökande medellivslängd.1 En konsekvens av
denna utveckling är en stigande försörjningskvot
i samhället. Med försörjningskvot menas hur
många icke-förvärvsarbetande varje förvärvsarbetande behöver försörja genom sitt arbete.
Den demografiska utvecklingen kan således
beskrivas med att allt färre ska försörja allt fler.
En sådan utveckling väntas på sikt få betydande
ekonomiska konsekvenser för kommuner med
en hög andel äldre. I Vetlanda ökar andelen äldre
stadigt. Ökningen kommer dels från en ökad
medellivslängd men också från en inflyttning av
äldre till centralorten från övriga kommunen. Den
demografiska utvecklingen medför ökade krav på
bostäder och tillgänglighet till service i tätorten.
Enligt en framtagen befolkningsprognos för
Vetlanda år 2016 kommer befolkningen i tätorten
att öka med cirka 2500 personer fram till år 2040.
Den största procentuella befolkningsökningen
väntas under prognosperioden ske i åldersgruppen 65 år och äldre. Likväl väntas en ökning av
personer i ålder 30-45 år, bland annat på grund av
höga födelsetal i början 1990-talet.
En betydande del av den befolkningsökning som
skett i Vetlanda de senaste åren utgörs av utrikes
inflyttande. Denna inflyttning väntas även fortsätt1 Med förvärvarbetande menas vanligtvis personer i
åldrarna 20-64 år
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ningsvis ligga på en relativt hög nivå i kommunen
som helhet. Att göra prognoser för invandring är
dock svårt då det inte med tillförlitlighet går att
förutse politiska händelser, naturkatastrofer och
ekonomiska kriser längre fram i tiden. En god integration av utrikesfödda är viktigt mot bakgrund
av bland annat behovet av fler förvärvsarbetande
i kommunen samt att utanförskap i samhället
riskerar att medföra ökade kostnader för försörjningsstöd.
En fortsatt befolkningsökning i Vetlanda väntas
medföra en hög efterfrågan på bostäder och mark
för arbetsplatser och service. Därtill följer behov
av investeringar i infrastruktur som vägar och VAsystem. Dessa utmaningar ställer krav på en god
planberedskap i tätorten.
Samtidigt som befolkningen på nationell nivå
lever allt längre och försörjningskvoten stiger så
skiljer sig utvecklingen åt mellan olika delar av
landet. I Sverige bor en allt större del av befolkningen i städer, främst i storstäderna och dess
förorter. Ett annat framträdande mönster är
framväxten av regionala tillväxtnoder, vilka ofta
har gemensamt att de utgör universitets- och
högskoleorter. Många unga flyttar idag från
Vetlanda till större städer för studier och arbete.
En utmaning är här att behålla och locka tillbaka
unga till kommunen. För detta behövs fler utbildningsalternativ, inklusive goda kommunikationer,
och attraktiva arbetstillfällen i Vetlanda.

Ett förändrat klimat

En pågående global samhällsutmaning är klimatförändringarna och utsläpp av växthusgaser.
Förändringarna i klimatet kommer med tiden att
bli allt mer påtagliga också i Vetlanda. Framtagna
klimatscenarier för Jönköpings län till slutet av
seklet pekar mot en temperaturökning på 4-5
grader, längre vegetationsperioder, varmare
och torrare somrar, mildare vintrar med mer
nederbörd samt fler perioder med extrema väderhändelser och naturolyckor.
Klimatscenarierna indikerar flera utmaningar
som behöver mötas i samhällsplaneringen. Bland
annat väntas klimatförändringarna sannolikt
orsaka direkt påverkan på infrastruktur, dagvattensystem, dricksvattenförsörjning, människors
hälsa med mera. För att skapa ett klimatsmart
samhälle behöver kommunen både minska sin
klimatpåverkan och arbeta med klimatanpassningsåtgärder.

Hållbar utveckling

Ett hållbart samhälle är robust och flexibelt inför
de förändringar det ställs inför. I begreppet hållbarhet inbegrips såväl ekologiska, ekonomiska
och sociala aspekter. För att verka för en hållbar
utveckling har Sverige antagit flera klimat- och
miljömål, där det övergripande målet är generationsmålet. Enligt generationsmålet är målet för
miljöpolitiken ”[…] att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.

För att skapa en hållbar utveckling behöver
begreppet hållbarhet fyllas med konkret innebörd
för att kunna omsättas i praktiken. I Vetlanda
eftersträvas en effektiv användning av den byggda
miljön och en planering av mark- och vattenområden präglad av resurshushållning och miljötänk.
Det sistnämnda inbegriper att minska utsläppen
av växthusgaser samt värna om ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden. I ett hållbart
samhälle behöver det även finnas förutsättningar
för människor till ett bra vardagsliv, gemenskap
och att kunna påverka sin livsmiljö.

Strukturomvandling

Det pågår idag en övergripande samhällsomvandling från industrisamhället till kunskapssamhället. Vetlanda är en varuproducerande
kommun med en stor andel sysselsatta inom
industrin, där näringslivet domineras av ett fåtal
större företag. Andelen tjänsteföretag är låg
vilket utgör en utmaning då industrin generellt
är en mer konjunkturkänslig bransch än tjänstesektorn. För att få en robust näringslivsstruktur
samt hänga med i pågående strukturomvandling
gäller det för Vetlanda att skapa ett mer varierat
samt förnyelse- och utvecklingsinriktat näringsliv.
Näringslivet bör innehålla en bra mix av industri
och kunskaps- och idébaserade företag. I strävan
mot en mer varierad arbetsmarknad behöver
kommunen skapa attraktiva livsmiljöer och goda
kommunikationer för att locka människor och
företag att vilja bo och verka i Vetlanda.

En av de enskilt starkaste förändringsfaktorerna
i dagens samhälle är digitaliseringen. Tekniska
framsteg har medfört nya förutsättningar för
företag och offentlig sektor, för arbetsliv och
utbildning och för vårt sätt att kommunicera. För
att utnyttja digitaliseringens möjligheter att skapa
ett mer effektivt och smart samhälle och förenkla
invånarnas tillvaro är det viktigt att säkerställa en
välfungerande digital infrastruktur i Vetlanda.

VISION FÖR
VETLANDA TÄTORT
I Vetlanda värnar vi om människor, vår miljö och
vårt näringsliv.
Här är nära till arbetsplatser, service, handel,
natur, rekreation och föreningsliv. Närheten och
de gröna miljöerna bidrar till att göra Vetlanda
till en attraktiv ort att leva i för gammal som ung.
Det är lätt och bekvämt att ta sig runt i tätorten
till fots och med cykel och tillgängligheten med
kollektivtrafik och bil är god. Vi har nära till
möten med varandra, här blir vi gott bemötta
och vi känner oss delaktiga och har möjlighet att
påverka våra beslutsfattare.
Vetlanda är med sitt breda handelsutbud den
naturliga handelsplatsen på Höglandet. Centrumhandeln och externhandeln komplettererar
och stimulerar varandra och utvecklas med stöd
av sina kommunikationslägen. Vetlandas många
kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer, den
blandade bebyggelsen och den varierade landskapsbilden erbjuder en mängd upplevelser för
boende och besökare.
Vetlanda är en levande ort präglad av utveckling,
nybyggnation och god företagsanda. Vi jobbar för
att ständigt förbättra invånarnas boendemiljö.
Vetlanda är framåtblickande och kommunen och
privata aktörer arbetar med investeringar sida vid
sida.
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UTVECKLINGSSTRATEGI
Utvecklingsstrategin redovisar på en övergripande
nivå intentionerna för Vetlandas utveckling och
ska ligga till grund för den långsiktiga planeringen av mark- och vattenanvändningen i tätorten.
Strategin utgår från de ställningstagande som
finns beslutade i Översiktsplan 2010. I Översiktsplan 2010 anges att kommunen ska planera för
att nå en hållbar utveckling. Vidare anges att centralortens bebyggelse ska hållas samman och att
kommunen är positiv till kompletteringar i befintliga bebyggelseområden där det är lämpligt.
För att få en levande ort samt minska resandet eftersträvas i Vetlanda en närhet mellan människor
och de funktioner invånarna behöver i sin vardag.
Detta skapas genom en sammanhållen bebyggelse
och en ökad täthet i stadsmiljön med bebyggelse,
mötesplatser, gröna miljöer och stråk med mera.
Denna princip är även viktig i ett klimatperspektiv.
Förtätning i tätorten ska ske på sådant sätt att
värden i den befintliga byggda miljön bevaras och
utvecklas. I stadskärnan finns flera förtätningsområden utpekade i Centrumplanen. I denna
plan kompletteras dessa områden med förslag på
förtätningar och kompletteringar i den befintliga
bebyggelsen på flera håll i tätorten. Förtätning
kan även ske genom att tillskapa en högre bebyggelse.
Den långsiktiga utvecklingen av boende- och livsmiljöer i Vetlanda tätort bör, med få motiverade
undantag, ske i strategiska utvecklingsområden.
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Den bebyggelseutveckling som skett i Vetlanda
de senaste årtiondena med nya bostadsområden
i nord-sydlig riktning bör ersättas med en bebyggelseutveckling i öst-västlig riktning. Detta för
att värna om närhet till tätortens kärna genom
en sammanhållen bebyggelse. Norr om tätorten
föreslås en fortsatt utveckling av nya verksamheter för vilket det till skillnad från bostäder inte
finns samma behov av närhet till centrum. Nya
områden ska planeras utifrån en helhetsyn i förhållande till befintliga byggda miljöer, natur- och
kulturvärden samt framtida utvecklingsmöjligheter i närområdet.
Vid tätortens expansion eftersträvas en
samordnad bebyggelse- och infrastrukturplanering. För att skapa en god tillgänglighet mellan
befintliga och framtida bostadsområden och
målpunkter ska utvecklingen av den lokala infrastrukturen särskilt främja ett välutbyggt och gent
gång-, cykel-, och kollektivtrafiknät.
Vetlanda har utvecklats till en levande handelsstad med ett marknadsområde som sträcker sig
utanför kommunens gränser. Koncentrationen av
kommersiell och samhällelig service gör centralorten till en viktig kugge i kommunens utveckling
där tillgängligheten till och inom centralorten
är viktig för hela kommunens befolkning och för
handelns besökare. Runt Vetlanda finns flera
viktiga service- och arbetsorter med tydliga
pendlingsströmmar till och från centralorten. Vid
planering av centralortens utveckling behövs en

helhetssyn på dessa samband så att de stärks
och utvecklas. Med mål om att skapa en levande
kommun samt mot bakgrund av den höga efterfrågan på mark i Vetlanda tätort finns ett behov
av att förlägga en del ytkrävande verksamheter
till de kringliggande orterna. Särskilt prioriterat
är en ökad koncentration av verksamheter i orter
där det finns eller kan utvecklas goda kommunikationslägen.
I ett regionalt perspektiv går idag de största pendlingsströmmarna till och från Vetlanda norrut
mot Jönköping, Nässjö och Eksjö samt västerut
mot Sävsjö. Det är därför viktigt att kommunen
verkar för att stärka transportsambanden i nordlig
respektive västlig riktning. Viktiga transportsamband finns även österut mot Oskarshamn samt
söderut mot Växjö. Järnvägen är en viktig förutsättning för ett bekvämt och hållbart resande och
för Vetlandas utveckling och attraktivitet är det
av största vikt att bevara och stärka järnvägen
Nässjö- Vetlanda för persontrafik och godstransporter. Den fysiska planeringen ska stödja
trafikeringen på järnvägen genom att koncentrera
ny bebyggelse inom rimliga avstånd från resecentrum och skapa bra stråk till och från stationen.
Järnvägen stödjs även genom etablering av fler
verksamheter i Ekenässjön då det skapar arbetstillfällen på orten och ger möjligheter till ökade
godstransporter.

Utvecklingsstrategins huvuddrag:
•
•
•
•

Skapa närhet genom förtätning och komplettering av den befintliga bebyggda miljön.
Bygg ut tätorten i strategiska lägen i väster
och, mer långsiktigt, i öster.
Planera för goda gång- och cykelmöjligheter
inom tätorten.
Eftersträva en sammanhållen bebyggelse som
ger bra underlag för kollektivtrafik.

Utvecklingsstrategi. Kartan redovisar schematiskt kommunens långsiktiga intentioner för tätortens fysiska utveckling,
mot och bortom 2040. Se förklaringar av begrepp på nästa sida.
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Kärna
En kärna är ett mångfunktionellt område som har
särskild stor betydelse för tätortens utveckling.
I Vetlanda är centrumområdet tätortens kärna.
I kärnan finns en koncentration av offentlig och
kommersiell service, arbetsplatser och bostäder.
Värdekärna
En värdekärna är en del av stora natur- och rekreationsområden där merparten av de förhållanden
och kvaliteter som ger området dess värde är
koncentrerade. I tätorten finns tre värdekärnor för
natur och rekreation:
• Illharjens naturreservat/Mela kvarn
• Norrgårdens rekreationsområde (södra delen)
• Tjustkulle/Bäckstråket
Viktig funktion
Viktiga funktioner är platser av stor betydelse för
service, teknisk försörjning, idrott, friluftsliv eller
turism. I tätorten finns fyra områden som utgör
viktiga funktioner:
• Nydala/Tjustkulle idrottsområde med dess
koncentration av handel och idrott.
• Brogårds industriområde med många arbetsplatser.
• Njudungsgymnasiet/Sjukhusparken som
rymmer flera olika servicefunktioner.
• Östanå med dess sociala och rekreativa funktioner runt badplatsen och campingen.
Utvecklingsområde
Utvecklingsområden är dels områden med
befintlig bebyggelse som kommunen särskilt vill
utveckla och förtäta och dels områden dit större
framtida bebyggelseprojekt bör koncentreras. I
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utvecklingsstrategin redovisas två större utvecklingsområden: centrum samt ett stråk nordväst
om tätorten från Nässja till Himlabackarna.
Utvecklingsstråk
Utvecklingsstråk är stråk där kommunen vill
främja bebyggelseutvecklingen för att till exempel
utveckla en sammanhängande miljö. I denna plan
har utvecklingsstråken ett långsiktigt fokus i vars
riktningar Vetlanda föreslås växa även efter 2040.
Utvecklingsstråken anger en långsiktig utveckling
både väster, öster och norr om tätorten. Västerut
går ett utvecklingsstråk mot Hällinge. Österut går
ett stråk från Vetlanda motorstadion och ett från
Bäckseda sydost om Illharjen. Norrut föreslås
långsiktigt en fortsatt utveckling av verksamheter
mot Ekenässjön.
Transportnod
En transportnod är en viktig knutpunkt i transportsystemen där byte mellan transportslag eller
omlastning sker. I Vetlanda finns en transportnod,
Vetlanda Resecentrum, som i egenskap av
knutpunkt har betydelse för bebyggelseutvecklingen.
Natur- och rekreationsområde
I Vetlanda är Östanå, Illharjen samt Norrgårdens rekreationsområde särskilt betydelsefulla
natur- och rekreationsområden för människors rekreation och naturupplevelser samt för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I kartan
redovisas även förslag på framtida natur- och
rekreationsområde i Föreda då tätorten, i enighet
med denna plan, växer i det befintliga rekreationsområdet Karlslund.

Grönt samband
Gröna samband är stråk av grönska och/eller
vatten som knyter ihop värdefulla natur- och
rekreationsområden eller som utgör biologiskt
viktiga spridningskorridorer. I tätorten är Prästastigen, Vetlandabäcken, Emån och gröna stråk öster
samt västerut exempel på gröna samband som är
betydelsefulla för hela tätorten.
Riksintresse väg – framtida
I utvecklingsstrategin redovisas Trafikverkets
framtida riksintresse förbifart Vetlanda och
Ekenässjön. Markanspråken från framtida riksintressen har en långsiktig tidshorisont, och vägens
genomförande kan således komma att ske efter år
2040. Om förbifarten byggs innebär det minskad
genomfartstrafik på Västerleden. Detta kan
medföra att vägens barriäreffekter minskar samt
möjliggöra för fler anslutningar till exploateringar i
närheten av Västerleden.
Framtida infartsgata
I utvecklingsstrategin visas mycket schematiskt
alternativa anslutningar till en framtida förbifart
Vetlanda och Ekenässjön. Förverkligande av
sådana anslutningar sker enbart om Trafikverkets
förbifart Vetlanda/Ekenässjön byggs.

3. PLANFÖRSLAG
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH FOLKHÄLSA		
KULTURMILJÖVÅRD
BOSTÄDER									KLIMAT
NÄRINGSLIV									TEKNISK FÖRSÖRJNING
ARKITEKTUR									HÄLSA OCH SÄKERHET
FÖRSKOLA OCH SKOLA							MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
KULTUR OCH FRITID							UTVECKLINGSOMRÅDEN
TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER				
GRÖNOMRÅDEN OCH GRÖNSTRÅK
FRILUFTSLIV OCH REKREATION					ALLMÄNNA RIKTLINJER
NATURVÅRD
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH FOLKHÄLSA
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
•
•
•
•

I all planering ska samråd ske i en vid krets
Fler och bättre miljöer för möten ska skapas i
kommunen
Folkhälsoperspektivet ska ligga till grund för
utformningen av framtida boendemiljöer
Vetlandas utemiljöer ska vara tillgängliga för
människor med olika funktionsnedsättningar.

Planeringsstrategier
•
•

Genomföra trygghetsvandringar för planer av
större vikt
Enkelt avhjälpta hinder i kommunens byggnader och utemiljö ska åtgärdas.

Mänskliga rättigheter utgår från att alla människor
har lika värde och rättigheter. Översiktsplaneringen bör bland annat beakta rätten till en skälig
levnadsstandard och berördas tillgång till information och möjligheter att framföra sina åsikter. Att
förebygga segregation och verka för att tillgängliggöra samhällstjänster är andra exempel på hur
översiktsplaneringen kan påverka den enskilde
eller gruppers mänskliga rättigheter.

Jämlikhet och jämställdhet

Med jämlikhet menas att alla individer har lika
värde och ska ges samma rättigheter och möjligheter oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning med mera. Jämställdhet innebär i sin tur
jämlikhet mellan kvinnor och män. Målet är att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma
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samhället och sitt egna liv. Strävan efter jämställdhet gynnar även arbetet för ett jämlikt samhälle.
Att arbeta med jämlikhet och jämställdhet i
samhällsplaneringen handlar bland annat om
att skapa trygga och tillgängliga miljöer som är
öppna för alla. Detta innebär exempelvis att verka
för en god tillgång till transporter, skapa levande
bottenvåningar, fylla glapp i stadsrummet och att
öka trivseln och rörelsen på platser som upplevs
otrygga. Den fysiska planeringen bör även bidra
till välfungerande lokala arbetsmarknader och
att olika gruppers deltagande i arbete och studier
underlättas. Ett exempel kan vara att planera för
en blandning av bostäder, verksamheter och samhällsservice nära hållplatser för kollektivtrafik.

Tillgänglighet och delaktighet

I ett demokratiskt och tillgängligt samhälle har alla
människor möjlighet att delta, vistas och röra sig
i samhället på liknande villkor oavsett förutsättningar. Ett tillgängligt samhälle förutsätter bland
annat orienterbarhet och trygghet i det offentliga
rummet och en god trafikplanering.
Samhällsplaneringen ska baseras på olika människors erfarenheter och behov för att ge alla
invånare goda förutsättningar för vardagslivet.
I planprocesser är medborgardialog ett viktigt
komplement till den representativa demokratin.
Invånarnas olika kunskaper och erfarenheter
bidrar här till bättre beslutsunderlag. Med mål
om att nå ut till en så bred allmänhet som möjligt

är det viktigt att kommunen använder och testar
olika metoder för medborgardialog och informationsspridning.

Integration

För att alla invånare på lika villkor ska kunna vara
delaktiga och utvecklas i samhället är det viktigt
att motverka segregation, vilket förutsätter en
kombination av fysiska och sociala åtgärder. Det
kan exempelvis handla om att verka för en större
blandning av boende- och upplåtelseformer i
tätorten och att olika bostadsområden bättre
länkas samman fysiskt och mentalt. Det är även
viktigt att utifrån behov verka för en rättvis fördelning av resurser mellan olika stadsdelar så att
olika bostadsområden erbjuder likvärdiga livsvillkor. Detta kan bland annat handla om insatser för
bättre utemiljöer och kommunikationer.

Barnperspektiv

Den fysiska miljön har stor betydelse för barns liv
och utveckling. För att skapa goda uppväxtmiljöer
ska barns tillgänglighet, rörelsefrihet och säkerhet
särskilt beaktas i den fysiska planeringen. Alla
barn och unga ska ha god tillgänglighet till utemiljöer för lek, fritid och rekreation såsom lekplatser,
naturområden och fritidsanläggningar.
FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast
att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid
alla åtgärder som rör barnet. I den fysiska planeringen innebär detta att en plans konsekvenser
för barns rättigheter alltid ska bedömas. Barn som

påverkas av planen ska ges möjlighet att fritt och
under barnanpassade villkor uttrycka sina åsikter.
Underlaget ska sedan beaktas i den fortsatta
planeringen och som regel ges företräde om det
uppstår en konflikt med andra intressen gällande
innehåll i beslut och utformning av åtgärder. Fastställande om vad barnets bästa är ska utgå från
barnets rättigheter utifrån barnkonventionens
innehåll och barnets egna, informerade, åsikter.

Folkhälsa

Folkhälsoarbete i den fysiska planeringen innebär
att utforma människors livsmiljö på sätt som
skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa
hos hela befolkningen.
Boende- och närmiljön påverkar i hög grad
människors hälsa. Frågor att beakta i planeringen
är bland annat tillgång till rent vatten och avlopp,
bostäder som möter människors behov samt tillgänglighet till samhällsservice. Närmiljöns utformning påverkar dessutom beteenden som fysisk
aktivitet, utevistelse och barns lek och rörelse.
Det är därför viktigt att i utveckling av den byggda
miljön främja en god tillgång till service och grönområden samt ett välutvecklat gång- och cykelnät.

Planeringsmål

Vetlanda kommun vill uppnå att:
•
•

Alla människor har möjlighet att på lika villkor
kunna leva och delta i samhället samt påverka
dess utveckling.
Den fysiska miljön ger förutsättningar för en
god hälsa hos alla invånare.

Planeringsstrategier

För att uppnå planeringsmålen ska Vetlanda
kommun:
•
•

•
•

•
•

Beakta trygghets- och säkerhetsaspekter vid
utformning av allmänna platser och lokaler,
bostadsområden samt gång- och cykelvägar.
Ta hänsyn till tillgängligheten för alla
människor oavsett förutsättningar vid all
fysisk planering samt ny- och ombyggnation eller underhåll av allmänna platser och
lokaler.
Verka för en god variation av boende- och
upplåtelseformer i hela tätorten och stärka
sambanden mellan olika områden.
Vid förändringar av större betydelse i den
fysiska miljön föra dialog med invånarna på
sätt så att så många som möjligt kan delta och
tycka till.
I samhällsplaneringen ta särskild hänsyn till
barns perspektiv, rättigheter och behov.
Utforma den byggda miljön så att den främjar
fysisk aktivetet och lek och rörelse i vardagen.
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BOSTÄDER
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
•
•
•

Vetlanda kommun ska kunna möta den framtida efterfrågan på bostäder i centralorten.
Vetlanda kommun ska ha en blandad bebyggelse med goda förutsättningar för att cykla
och gå till arbetsplats, skola m.m.
Boenden anpassade efter individens behov
ska finnas i kommunen.

Planeringsstrategier
•

•
•
•

En fördjupning av översiktsplanen för Vetlanda centralort ska arbetas fram där bl. a
möjligheten att komplettera befintliga bostadsområden ska undersökas.
Vetlanda kommun ska arbeta för att få fler
hyresrätter i centralorten.
Antalet hus med hissar ska öka för att möjliggöra kvarboende för äldre- och funktionsnedsatta.
Bebyggelse för äldre ska prioriteras i markanvändningen nära eller i anslutning till redan
befintliga särskilda boendeenheter inom
äldreomsorgen. I en fördjupning av översiktsplanen över Vetlanda centralort ska centrala
lägen för äldreboenden och gruppboenden tas
fram.

Framtida bostadsbehov

Antalet invånare i Vetlanda kommun väntas öka
till drygt 28 000 invånare år 2040. Störst ökning
sker i centralorten där befolkningen under planperioden beräknas öka med drygt 2000 personer.
Ökningen väntas vara särskilt hög i de äldre
åldersklasserna samt i yngre medelåldern till följd
av bland annat höga födelsetal under 1990-talet
samt inflyttning av yngre utrikes födda. Detta
genererar ett behov av såväl småhus som lägenheter i flerbostadshus med särskild tonvikt på hyresrätter. Trycket på bostäder för äldre väntas vara
som störst under den senare delen av planperioden, och då särskilt för personer över 80 år.
Vetlanda kommun bedömer att det till år 2040
finns ett behov av cirka 1000 nya bostäder i
Vetlanda tätort. Planberedskap bör finnas för
cirka 400 småhus respektive 600 lägenheter i
flerbostadshus/radhus varav minst ett nytt äldreboende.

Bostäder för särskilda grupper

I takt med att Vetlanda växer ökar också behoven
av att genom ny- eller ombyggnation skapa fler
särskilda och anpassade bostäder för äldre samt
personer med funktionsnedsättningar. I planering
av nya bostäder är det viktigt att sådana behov
utreds och redovisas i tidiga skeden med stöd från
berörda förvaltningar och nämnder. Möjligheter
till byggnation av boenden för äldre och personer
med funktionsnedsättningar bör utredas vid all
planering av nya större bostadsområden. Det

finns även behov av att skapa bättre möjligheter
till kvarboende. Detta kan bland annat ske genom
tillgänglighetsanpassning av befintliga bostäder,
exempelvis genom att öka antalet hus med hiss i
enighet med Översiktsplan 2010.1
I Översiktsplan 2010 anges att bostäder för äldre
ska prioriteras nära eller intill befintliga särskilda
boendeenheter för äldreomsorgen. Boenden
för äldre bör lokaliseras centralt i tätorten med
närhet till handel och mötesplatser.2 Utemiljön
vid äldreboenden är viktig likväl som tillgång till
grönytor för rekreation. Vad som utgör lämpliga
miljöer för särskilda boenden för personer med
funktionsnedsättningar kan variera då olika
personer har olika behov. Var ett särskilt boende
lokaliseras är emellertid styrande för vilken typ av
boende som kan bli aktuellt. Särskilda boenden
kan i vissa fall även integreras i vanliga flerbostadshus.

Utveckling av bostadsbeståndet

För att Vetlanda ska vara en attraktiv och växande
kommun är det viktigt att bostadsutbudet
motsvarar efterfrågan. Uppföljning av behovet
av olika boendeformer ska ske regelbundet i
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Planarbetet ska därefter prioriteras utifrån bostadsförsörjningsprogrammets analyser och riktlinjer.
1 Se även rubriken ”Tillgänglighet” i avsnitt Arkitektur
2 Förslag på plats för ett nytt äldreboende kommer att
redovisas i granskningsversionen av denna plan
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I Vetlanda ska det finnas ett varierat bostadsbestånd i både befintliga och nya bostadsområden
i hela tätorten för att kunna möta olika människors behov och boendepreferenser. Med ett
varierat bostadsbestånd avses en blandning av
boendeformer, upplåtelseformer, storlekar och
prisnivåer. För att skapa ett varierat bostadsutbud ska kommunen arbeta aktivt med de verktyg
kommunen har rådighet över såsom planer, genomförandeavtal och allmännyttan. I enighet med
Översiktsplan 2010 ska Vetlanda kommun arbeta
för fler hyresrätter i centralorten. Kommunen
ser attraktiva hyresrätter som viktigt för att möta
framtida behov samt för näringslivets kompetensförsörjning. Hyresrätter bör finnas i samtliga delar
av tätorten men ska särskilt prioriteras i de mer
centrala delarna.

Utvecklingsområden

I denna plan anges flera utvecklingsområden för
ny bostadsbebyggelse.3 En del av dessa bostadsområden utgör förtätningar och kompletteringar
i befintliga stadsdelar medan andra är helt nya
områden. Utöver dessa redovisas även två omvandlingsområden där omvandling från fritidshus
till permanenthus pågår. Dessa är Östanå stugområde och Byaberg/Sandlandet.
Inom centrumområdet redovisas inga nya utvecklingsområden i denna plan. Däremot anges ett
antal exploateringsytor i centrum i den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda centrum (2014),
vilken ska läsas tillsammans med denna fördjupade översiktsplan.
3 Beskrivningar av respektive utvecklingsområde finns i
avsnittet Utvecklingsområden
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Planeringsmål

Vetlanda kommun vill uppnå att:
•
•

Det i tätorten finns en planberedskap för ett
varierat bostadsbestånd där bostadsutbudet
tillgodoser efterfrågan.
Det finns god tillgänglighet i bostäder för
äldre och funktionsnedsatta.

Planeringsstrategier

För att uppnå planeringsmålen ska Vetlanda
kommun:
•
•
•
•

•

Ha en planprioritering utifrån analyser och
riktlinjer i gällande bostadsförsörjningsprogram.
Verka för ett varierat bostadsbestånd i hela
tätorten.
Medverka vid markförvärv för när tillfälle
uppstår.
Vid all planering av bostäder utreda och
redovisa behov av boenden för äldre och
funktionsnedsatta samt möjligheter till byggnation av detta inom planområdet.
Verka för ökad tillgänglighetsanpassning av
nya såväl som befintliga bostäder.

NÄRINGSLIV
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
•

•
•
•
•
•

Vetlanda kommun ska ha god plan- och
markberedskap för nyetableringar och kunna
erbjuda mark i centralorten och de mindre
orterna.
Utveckla centrummiljön i Vetlanda
Handeln ska finnas nära och vara tillgänglig.
Öka Vetlanda kommuns attraktionskraft året
runt för boende och besökare.
Öka antalet turistföretag och locka fler turister till kommunen.
Erbjuda vandrare, cyklister och kanotister
kvalitativa upplevelser.

Planeringsstrategier
•
•
•
•
•

Mark för verksamheter med behov av exponeringsläge ska pekas ut i fördjupning av
översiktsplanen.
Handläggning av detaljplaner som rör utbyggnad eller nyetablering av företag ska prioriteras.
En geografisk spridning av centrumbutikerna
ska undvikas och externhandel ska koncentreras till Nydala handelsområde.
Utveckla natur- och kulturvärden kring Emån.
Kommunen ska ha en positiv hållning till utveckling av turistverksamhet och nyetablering
av tjänsteföretag.

Verksamheter

När Vetlanda växer ökar också behoven av mark
för näringslivet. För en god näringslivsutveckling är det viktigt att i översiktsplaneringen ta
hänsyn till olika verksamheters behov, vilket
rymmer allt från mindre lokaler i centrala lägen
till stora markytor och skyddsavstånd. Denna plan
redovisar utvecklingsområden för verksamheter
både i form av nya verksamhetsområden och
genom förtätning av befintliga områden (centrum
och Brogård). För en god resurshushållning av
mark bör om möjligt lediga lokaler och planlagd
mark i befintliga områden fyllas i första hand när
en verksamhet vill expandera eller etablera sig i
Vetlanda.
För en strategisk näringslivsutveckling är det
viktigt med prioriteringar så att ”rätt” verksamhet
lokaliseras på ”rätt” plats. I etableringsskeden
behövs tydlighet kring vilka sorters verksamheter
som är i behov av allt från exponeringslägen till
god tillgänglighet till vägnätet, kluster, avskildhet från tättbebyggt område med mera. Sådana
lokaliseringsstrategier tydliggörs lämpligen i
kommunens näringslivspolicy.
Långsiktigt kan nya exponeringslägen bli aktuellt
längs en eventuell framtida förbifart öster om
Vetlanda. Då denna väg ligger långt fram i tiden
redovisas inga konkreta förslag på nya verksamhetsområden utmed vägen i denna plan. I utvecklingsstrategin finns emellertid ett framtida bebyggelsestråk redovisat österut för att framhålla

möjligheten att långsiktigt ansluta tätorten till
vägen.1

Industri

Kommunen bedömer att det i centralorten finns
ett särskilt behov av att tillskapa ytor för verksamheter i behov av goda kommunikations- och
exponeringslägen. Mot bakgrund av de många
markanspråken i Vetlanda bör en del tyngre och
skrymmande industrier och andra ytkrävande
verksamheter lokaliseras till kringliggande orter
i kommunen på platser där det finns utrymme
för större etableringar och långsiktig expansion.
Särskilt prioriterat är en ökad koncentration
av verksamheter i orter där det finns eller kan
utvecklas goda kommunikationslägen.
Denna plan pekar ut två nya verksamhetsområden för industri- och verksamhetsetableringar i
Vetlanda, nordost om Nydala samt i anslutning
till Lövhagsrondellen. Planen förespråkar även
en utveckling av Brogårds industriområde genom
förtätning samt förnyelse av befintlig bebyggelse.
I Översiktsplan 2010 redovisas ett framtida verksamhetsområde i östra delen av tätorten, norr
om Brunnsgårds industriområde. Detta område
har plockats bort i denna plan för att långsiktigt
möjliggöra för bostadsbebyggelse österut. Likväl
föreslås i Översiktsplan 2010 ett nytt verksamhetsområde västerut i området Norget, vilket i
denna plan har ersatts av ett utvecklingsområde
för bostäder.
1 Se avsnittet Utvecklingsstrategi i kapitel 2
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Handel

Till år 2040 finns det i tätorten ett behov av tillkommande ytor för dagligvaror, sällanköpsvaror
och restaurang/café, dock i begränsad omfattning.2 Vid nyetableringar eller omlokaliseringar
bör handel koncenteras till centrum och externhandel till Nydala handelsområde i enighet med
Översiktsplan 2010. Vetlanda centrum har en
låg vakansgrad och nya butikslokaler bör tillskapas i samband med förtätning i centrumområdet. I Centrumplanen redovisas ett område för
berikande gatuplansverksamhet (BGV-område)
där möjligheter till handel i bottenplan särskilt
ska beaktas. I Nydala finns lediga ytor som i stort
täcker externhandelns ytbehov under planperioden.
Vetlanda har idag en god balans mellan centrumhandel och externhandel. För att bevara
denna balans är det viktigt att vid planering och
i etableringsprocesser värna olika handelsområdens särdrag så att dessa inte konkurrerar med
varandra. För en levande stadskärna är det viktigt
att stärka centrumområdets blandade utbud av
specificerade butiker, kommersiell service, kultur,
nöjen, restauranger och caféer. Detta medan
externhandeln även fortsättningsvis bör präglas
av mer storskalig diversehandel, lågpris och volymhandel. För att värna olika handelsområdens
särdrag bör kommunen i samverkan med näringsliv och fastighetsägare ta fram en handelsstrategi
som ger vägledning för vilken typ av handel som
ska bedrivas i externa handelsområden samt hur
befintliga lokaler ska utvecklas. Vid nya externa
handelsetableringar bör kommunen precisera i
2 Se Handelsutredning Vetlanda kommun 2016
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detaljplan vilken typ av handel som ska bedrivas
på platsen.
Tillkomst av nya bostäder i tätorten ökar förutsättningarna för närservice. Närbutiker i bostadsområden fungerar ofta som lokala mötesplatser och bidrar även till ett minskat bilbehov.
Kommunen bör verka för ökad närservice i olika
delar av tätorten, bland annat i samband med
detaljplaneläggning av nya större bostadsområden. I kvarteret Tryffeln i södra Vetlanda finns
ett obebyggt område som är planlagt för handel.
Kommunen bör verka för etablering av en mindre
livsmedelsbutik på platsen.
Förändringstakten inom handeln är hög med en
ständig utveckling av köpmönster och tjänster.
Näthandeln väntas fortsätta öka i takt med samhällets digitalisering vilket påverkar behovet av
fysiska butiksytor. För att möta ändrade behov
är det viktigt att bevaka handelns utveckling och
hitta sätt att integrera näthandeln med fysiska
butiker.

Kontor

För att minska näringslivets sårbarhet för konjunktursvängningar i enskilda branscher finns det
i Vetlanda behov av en bredare lokal näringslivsstruktur, vilket bland annat förutsätter utveckling
av tjänstesektorn. För att stödja befintliga och nya
företag inom tjänstesektorn finns i tätorten behov
av en god tillgång till kontorslokaler, företrädesvis
i centrumnära lägen med goda kommunikationsmöjligheter. Lämpliga områden för utveckling av
kontorsverksamheter är centrum, Målaregården
samt i norra Brogård längs med Magasinsgatan.3
3 Se avsnittet Utvecklingsområden

Turism

I Vetlanda finns mycket att uppleva för både
boende och besökare med en livskraftig handel,
en stark idrottsrörelse och ett variationsrikt
natur- och kulturutbud. Besöksnäringen har god
potential att växa, i synnerhet inom natur- och
kulturturismen. För att göra detta behövs god
tillgänglighet till attraktiva natur- och kulturmiljöer samt ett brett kulturutbud. Emån och dess
omgivning har stor utvecklingspotential som
turistmål med möjlighet att erbjuda fina naturupplevelser och olika aktiviteter.
För att kunna utveckla besöksnäringen finns
behov av högklassiga boendeanläggningar. När
det gäller mat efterfrågas unika ställen med hög
kvalitet som lockar besökare. Likväl eftersträvas
handelsföretag som kan ge resandeanledningar
till Vetlanda.

Planeringsmål

•

•

•

Vetlanda kommun vill uppnå att:

Vetlanda har ett diversifierat näringsliv med
en god mark- och planberedskap och tydlig
markprioritering efter olika verksamheters
behov.

Verka för ökad närservice i olika delar av
tätorten.
Möjliggöra för kontorslokaler och andra
icke-störande verksamheter i centrumnära
lägen.

Planeringsstrategier

För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda
kommun:
•

•

•

Verka för att ledig mark och lokaler inom
befintliga verksamhetsområden fylls i första
hand när verksamheter vill expandera eller
etablera sig i tätorten. Detta kan innebära
att kommunen aktivt deltar i processer för
markförvärv.
Ta fram en handelsstrategi som ger vägledning vid handelsetableringar. Strategin bör
utgå från följande:
o Nya handelsetableringar bör i första
hand lokaliseras till centrum om möjlighet
finns samt om verksamheten är lämplig i
centrum. Mer ytkrävande och skrymmande handel bör lokaliseras till etablerade
externa handelsområden, i första hand
Nydala handelsområde.
o Olika handelsområdens särdrag bör
bevaras för en god balans mellan centrumhandeln och externhandeln.
Verka för att bottenvåningar i centrum i möjligaste mån ska inrymma lokaler för handel,
restaurang/café och kommersiell service.
Detta gäller särskilt inom BGV-området.4

4 Se Centrumplan 2014 för avgränsning av centrum
respektive BGV-området
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ARKITEKTUR
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
•
•

Skydda och bevara kommunens värdefulla
kulturmiljöer för framtiden.
Utveckla och förstärka kommunens identitet
och karaktär.

Arkitektur, stads- och landskapsbild är tillsammans med natur- och kulturvärden viktiga
aspekter att värna vid utveckling av tätorten. När
Vetlanda växer med ny bebyggelse är det viktigt
att estetiska värden ges utrymme så att intressanta och trivsamma miljöer skapas. Förståelse
och respekt för platsers karaktär ska alltid vara
utgångspunkt vid förändringar i tätorten.

Tätortens entréer

Vetlanda har utvecklats längs viktiga kommunikationsleder, från Emån via ridstigar till dagens
vägnät. Tätortens entréer är viktiga då de ger ett
första intryck av platsen Vetlanda.1
Entréer till tätorten via vägnätet utgörs av
följande sträckningar:
Norr: Slättemo – Nydalarondellen (väg 47)
Öster: Byestad – Brunnsgård (väg 47)
Söder: Bäckseda – Illharjen (väg 31)
Väster: Hultaby – Lövhagsrondellen(väg 127)

1 Beskrivningar av hur entréerna kan utvecklas redovisas i granskningsversionen av denna plan
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Norrifrån kantas entrén in mot Vetlanda av verksamheter på båda sidor av riksväg 47. I enighet
med denna plan förläggs ytterligare verksamheter
norr om Nydala, vilket kan förstärker den redan
hårda entrén.
Österifrån börjar entrén till tätorten med
grönskan vid Emån. Därefter följer ett hårdare
landskap genom Brunnsgårds industriområde
längs med Flugebyvägen med verksamheter på
båda sidor av vägen.
Söderifrån upplevs tätorten börja vid Harjenrondellen, där grönskan vid Illharjen följs av ett
hårdare stadslandskap in mot centrum längs med
Lasarettsgatan. Lasarettsgatans utformning bör
utvecklas i denna del för att göra gatusträckning
mer attraktiv, bland annat genom ökad grönska.
Västerifrån är entrén grön och lummig. Vid denna
entré pekar denna plan ut två nya utvecklingsområden norr respektive söder om väg 127. Buffertzoner med grönska bör bevaras mellan ny bebyggelse och vägen för att värna den gröna entrén till
tätorten.

Offentliga miljöer

Offentliga miljöer utgörs i huvudsak av tätortens
utemiljöer som gator, parker, torg och lekplatser. Det är viktigt att utmiljöerna är trygga och
trivsamma för att skapa liv och rörelse i staden.
Att verka för att fylla glapp i stadsrummet, skapa
levande bottenvåningar och jobba med belysning

och grönska bidrar till trygga och inbjudande
stadsrum.

Bebyggelseområden

Vetlanda kan utifrån stads- och landskapsbild,
stadsbyggnadsideal och befintlig bebyggelse delas
in i tre områden: centrala staden; tidigt utvecklade centrala villaområden; samt senare tillkomna
bostadsområden i stadens ytterområden. Nedan
redovisas viktiga karaktärsdrag att ta hänsyn till
vid förändringar i områdena.
Som vidareutveckling av indelningen avser
kommunen att i dialog med fastighetsägare ta
fram karaktärsbeskrivningar av bostadsområden
med tidstypisk bebyggelse. Dessa ska redovisa
stadsplaneringsideal, arkitektur och viktiga byggnadsdetaljer. Syftet med beskrivningarna är att
visa hur befintlig bebyggelse kan utvecklas samt
hur bostadsområden kan kompletteras med ny
bebyggelse utan att förlora värdebärande egenskaper. Karaktärsbeskrivningarna ska ge vägledning till fastighetsägare och allmänhet samt vara
ett underlag för bygglovshandläggning. Beskrivningarnas generella drag ska även kunna tillämpas
på enstaka tidstypiska byggnader utanför specifika
tidstypiska områden.

Centrala staden

Den centrala staden har en stadsmässig bebyggelse, reglerad i kvarter i rutnät med byggnader
i gatuliv. Bebyggelsen har en relativt lågt hållen
byggnadshöjd. Även om flera äldre byggnader
har ersatts med nya så finns det gamla stadsmönstret och skalan i stadsrummet kvar. Centrala
staden utgör en offentlig miljö och det är därför
särskilt viktigt att här bevara och utveckla värdefulla byggnader och miljöer. Sammanhängande
områden av särskilt kulturvärde finns runt korsningen Stationsgatan/Kyrkogatan.
Inom den centrala staden ska ny bebyggelse
anpassas till befintlig struktur. Nya byggnader
ska förläggas i gatuliv. Gatuträd är viktiga både
för stadsbilden och ur ett klimatperspektiv och
trädbeståndet bör därför utvecklas. Att läka sår i
stadsrummet bidrar positivt till stadsbilden.2

Vid förändringar i centrala villaområden ska
hänsyn tas till den övergripande karaktären.
Gröna inslag i kvarteren ska upprätthållas. Eventuella upphävanden av tomtindelning ska ske
restriktivt och särskild hänsyn tas till ingreppets
påverkan på områdets struktur.

Ytterområden

Från 1950- och 1960-talet och fram till idag har
Vetlanda successivt utvecklats med kvarter i en
yttre zon. Kvarteren är i stor utsträckning byggda
i skogslandskap eller på öppen åkermark och
omringas av grönska i form av skog och

naturparker eller öppna ytor. Från 1950-talet finns
områden som är byggda utifrån grannskapsprincipen (Brunnsgård) och från 60-talet är bilens
intåg i stadsplaneringen synlig genom bostadsområden med återvändsgator omgivna av breda
matargator. Storskaliga bostadsområden från
miljonprogramsåren finns i tätortens ytterkanter.
Ytterområdena har de senaste årtiondena kompletterats med nya bostadsområden i norr och
söder.
I ytterområdena finns möjlighet till viss förtätning
och komplettering. I mer centrumnära delar av ytterområdena kan en högre bebyggelse övervägas.

Centrala villaområden

Runt de centrala delarna av Vetlanda finns centrumnära villaområden i Pukaregården, Norra
Stensåkra och Östersand. Områdena utvecklades
under 1920- och 1930-talet och har gemensamt
att de består av bebyggelse i trädgårdskvarter
med friliggande hus inbäddade i grönska. Växlingarna mellan bebyggelse, stora trädgårdar, parker
och infrastruktur bidrar till variation i områdena.
Vissa förändringar har under åren skett i villaområdena genom att äldre bebyggelse ersatts
med ny, bland annat har vissa villor ersatts med
flerbostadshus. Karaktären på områdena är dock i
stora delar intakt.
2 Se även Centrumplan 2014 som täcker delar av den
centrala staden
Bebyggelseområden.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Inför framtagandet av denna plan har kommunen
inventerat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
inom planområdet.3 Under 2017 har en klassificering av de objekt som finns upptagna i inventeringarna genomförts.4 Klassificeringen utgör en
bedömning av respektive objekts behov av utökat
skydd, utöver det generella, för att behålla sina
kulturhistoriska värden och kvalitéer. Byggnadsklassificeringen innehåller fem nivåer och syftar
till att på ett kostnadseffektivt sätt skapa bättre
förutsättningar för att kulturmiljöns värden tillvaratas i plan- och byggprocessen.
Klassificeringen har baserats på en bedömning av
respektive byggnads kulturhistoriska värden som
solitär samt en värdering av byggnadens funktion
i sin omgivning. Efter en sammanvägd bedömning
av de två faktorerna har en klassificeringsnivå
fastställts. Nedan redovisas övergripande förhållningssätt vid underhåll och förändringar av
byggnader i nivå 2-5.5
Nivå 2 - Allmänt bebyggelsevärde
Graderingen motsvarar det generella krav på
hänsyn till en byggnads kulturhistoriska värden
som gäller för alla byggnader enligt plan- och
bygglagen.
3 Se Kulturhistorisk utredning Vetlanda centrum (2012)
respektive Kulturhistorisk utredning Vetlanda stad och
nära omland (2014)
4 Se dokumentet Kulturmiljöutredning – Byggnadsklassificering (2018)
5 En byggnad i nivå 1 saknar kulturhistoriska värden
och övergripande förhållningssätt har därför inte tagits
fram för denna nivå
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Nivå 3 – Särskilt allmänt bebyggelsevärde
Värdebärande delar av byggnaden bör skyddas
genom varsamhetsbestämmelse i detaljplan eller
områdesbestämmelse. Värdebärande element i
byggnaden bör hanteras på ett varsamt sätt vid
underhåll och förändringar av byggnaden eller i
anslutning till byggnaden.
Nivå 4 - Särskilt värdefull bebyggelse
Särskilt värdefull bebyggelse som bör skyddas
genom skyddsbestämmelse (q) i detaljplan eller
genom områdesbestämmelse. Byggnaden får inte
förvanskas vid förändring av eller i anslutning till
byggnaden.
Nivå 5 - Byggnadsminne
Byggnad som förklarats vara byggnadsminne
enligt Kulturmiljölagen (kap 3-4).
Mer utförliga beskrivningar av förhållningssätt
vid underhåll och förändring av kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse samt en lista på byggnader i
respektive nivå redovisas i dokumentet Kulturmiljöutredning – Byggnadsklassificering (2018).6

Tillgänglighet

Tätorten har idag en förhållandevis låg andel flerbostadshus med hiss. I samband med förtätning
eller andra byggprojekt på fastigheter där hiss
saknas bör detta installeras för att förbättra tillgängligheten. Sådana åtgärder bör dock ta hänsyn
till kulturhistoriska och arkitektoniska värden.
6 Klassificerade byggnader redovisas även under
”Planeringsunderlag” i webbkartan på sidan kartan.
vetlanda.se/spatialmap?profile=fop_2040

Planeringsmål

Vetlanda kommun vill uppnå att:
•

Vetlandas bebyggelse har hög arkitektonisk
kvalitet.

Planeringsstrategier

För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda
kommun:
•

•
•
•
•

Verka för att ny bebyggelse tar tillvara på
specifika platsförutsättningar som topografi
och väderstreck och samspelar med
omgivande bebyggelsemiljö.
Verka för att förbättringar av tillgängligheten
i byggnader i möjligaste mån anpassas efter
kulturhistoriska och arkitektoniska värden.
Utveckla och tydliggöra tätortens entréer.
Utforma offentliga miljöer med hänsyn till
såväl arktektoniska, kulturhistoriska och
sociala aspekter.
Ta fram karaktärsbeskrivningar med vägledning för tidstypiska bebyggelseområden som
underlag för fortsatt planering och bygglovshandläggning.

FÖRSKOLA OCH SKOLA
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
•
•
•

Kommunen ska ha skolmiljöer som är tillgängliga för alla och anpassade för modern
undervisning.
Minska antalet förskolor som bara består av
en avdelning.
Utnyttja lokalerna effektivt, så att lokalkostnaden per elev blir så låg som möjligt.

Planeringsstrategier
•

•

•
•

•

Bygga förskolor där det är möjligt att få en
flexibel verksamhet som bättre klarar att hantera en ökad och minskad efterfrågan inom
barnomsorgen.
Utnyttja lokalerna effektivare för att frigöra
resurser till kärnverksamheten, vilket gör det
möjligt att ge alla elever förutsättningar att
nå goda kunskapsresultat.
Hantera konsekvenser för förskola, fritidshem
och skola när nya bostadsområden planeras.
Skapa förutsättningar för samordning av
förskola, fritidshem och skola för att vinna
lokalmässiga, personella och verksamhetsmässiga fördelar.
Utred framtida placering av nya skolor.

Förskola och grundskola

De närmsta åren finns behov av flera nya förskolor
i Vetlanda tätort.1 Behovet kommer dels från en
befolkningsökning och dels från ett behov av att
ersätta vissa mindre förskolor med större enheter
i mer ändamålsenlig lokaler. Barn i förskoleålder
ska ha möjlighet att gå i förskola så nära hemmet
som möjligt. I framtagen lokalförsörjningsplan för
förskolans platsbehov pekas lämpliga platser ut
för nya förskolor i följande områden i tätorten:
Mossgård
Himlabackarna
Sjukhusparken
Norget
Dessa platser anses lämpliga utifrån kriterier i
förskolans funktionsprogram, framtida platsbehov
samt utbyggnadsplaner för nya bostadsområden i
detta planförslag.2
Antalet barn och elever inom förskola och skola
varierar årligen. Det är därför viktigt med flexibla
lokaler som kan hantera både en ökad och
minskad efterfrågan på förskoleplatser. Stora
födelsekullar under ett eller några år medför ett
högt tryck på platser i förskolan och grundskolan de efterföljande åren. För att kunna bedöma
behovet av platser behöver kommunen tillförlitliga befolkningsprognoser för att undvika lösningar
i lokaler som inte är ändamålsenliga.
1 Se Lokalförsörjningsplan för förskolans platsbehov
2017-2020
2 Se Funktionsprogram förskola (2015)

Vetlanda kommun har ett funktionsprogram för
förskolan som är antaget av kommunfullmäktige.
Funktionsprogrammet ska användas vid all projektering och planering av nya förskolor och i tillämpliga delar när det gäller tillfälliga modullösningar.
Den prognosticerade befolkningsökningen i
Vetlanda medför även ett ökat behov av platser
i grundskolan. Om- och tillbyggnad på befintliga grundskolor ska om möjligt ske i första hand
för att tillgodose ett ökat platsbehov. På längre
sikt kan dock behov av en ny grundskola uppstå.
Lokalisering av en ny grundskola bör företrädesvis utredas innanför Västerleden, i ett strategiskt
läge utifrån kommunikationsmöjligheter samt
framtida bebyggelseutveckling. Tjustkulle är ett
område som bör utredas för lokalisering av en ny
grundskola. I övrigt bör utrymmen för nya skolor
beaktas vid planering av nya större bostadsområden, i synnerhet i utvecklingsområdet Norget.3
I Vetlanda ska barn ha möjlighet att tryggt och
säkert kunna gå och cykla till förskola och skola.
Förskolor och grundskolor bör ligga på bekväma
avstånd från barnens hem. Trafiksäkra miljöer
samt gång- och cykelvägar både vid och till skolan
är viktigt. För barns och ungas hälsa, lek och
lärande är även ändamålsenliga utemiljöerna vid
skola, förskola och fritidshem av stor betydelse.
Tillräckliga ytor för förskole- och skolgårdar samt
god tillgänglighet till parker och grönområden ska
således säkerställas.
3 Se avsnittet Utvecklingsområden
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Gymnasium

Vetlanda har en gymnasieskola, Njudungsgymnasiet. Elevantalet på gymnasiet väntas ligga stabilt
på runt 1100 elever till år 2024. Därefter väntas
en ökning av elevantalet för att sedan pendla
mellan 1200 och 1300 elever under perioden
fram till 2040. Mot bakgrund av den gymnasieutredning som presenterades i november 2016 kan
gymnasiet från och med år 2018 behöva tillskott
av vissa lokalytor. Kommunen bedömer att sådana
lokalytor kan tillskapas inom befintlig skoltomt.
Det eftersträvas att all gymnasieverksamhet ska
finnas samlad på Norrvägen.
Cirka 80 procent av eleverna på Njudungsgymnasiet är hemmahörande i Vetlanda kommun.
Inflödet av gymnasielever till Vetlanda är i ungefärlig nivå med utflödet av elever från kommunen.
Gymnasiet söker årligen vid skolstart boenden
för ett flertal elever från andra kommuner. Detta
handlar främst om elever på skolans idrottsutbildningar. Efterfrågan finns i huvudsak på mindre
lägenheter.
Elever i gymnasieåldern har större möjligheter
än yngre elever att ta sig längre sträckor från
bostaden på egen hand. För gymnasielever blir
således närhet till exempelvis centrum och resecentrum lika viktigt som närhet mellan skola och
bostad. Goda kommunikationer till gymnasiet
med såväl gång, cykel och kollektivtrafik liksom
god tillgänglighet till centrum ska finnas.
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Vuxenutbildning

Kvalitativa och relevanta gymnasie- och högskoleutbildningar är en viktig långsiktig konkurrensparameter för företag i Vetlanda. Inriktningen på
eftergymnasiala utbilningar i Vetlanda bör följa arbetsmarknadens behov och tas fram i samarbete
med näringslivet. Goda pendlingsmöjligheter
mellan Vetlanda och omgivande universitets- och
högskoleorter är likväl av stor vikt. Idag erbjuder
även allt fler universitet och högskolor distansutbildningar, vilket är ett alternativ för dem som
inte vill eller har möjlighet att flytta eller pendla
för studier. Att fler ges möjligheter att studera är
positivt för den långsiktiga tillväxten och arbetskraften i Vetlanda.

Planeringsmål

Vetlanda kommun vill uppnå att:
•

Efterfrågan på barnomsorg och utbildning för
alla åldrar tillgodoses i tillgänglighetsanpassade och ändamålsenliga lokaler och utemiljöer.

Planeringsstrategier

För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda
kommun:
•
•
•

•

Verka för att ökade platsbehov i första hand
tillgodoses genom om - och tillbyggnad på
befintliga skolor om så är möjligt.
Vid all planering av bostäder ta hänsyn till
behovet av förskolor och skolor.
I planering och exploatering av förskolor
och skolor möjliggöra att byggnaderna
kan användas för annan offentlig service i
framtiden om behov uppstår.
Säkerställa trygga och säkra skolvägar till
förskolor och skolor med gång, cykel och
kollektivtrafik.

KULTUR OCH FRITID
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
•

Fler och bättre miljöer för möten ska skapas i
kommunen

Planeringsstrategier
•

Större idrottsanläggningar ska i möjligaste
mån koncentrerats till Tjustkulle idrottsområde.

Ett rikt kultur- och fritidsliv är en viktig del i
Vetlandas attraktivitet. Behov av renovering samt
om- och nybyggnation av kultur- och idrottsanläggningar ska tillgodoses i samma takt som
övriga tätorten byggs ut. Detta inbegriper även
ytor för spontanidrott. Anläggningar och ytor för
kultur och idrottsaktiviteter bör ligga på platser
där de har möjlighet att bli mötesplatser för
många människor. För en jämlik tillgång till det
offentliga kultur- och fritidsutbudet ska sådana
funktioner vara tillgängliga för alla och lätt kunna
nås med såväl gång och cykel som kollektivtrafik
och bil.

Kultur

I centrum finns flera besöksintensiva funktioner som bibliotek, fritidsgård och museum som
fungerar som mötesplatser för människor från
olika stads- och kommundelar. Sådana funktioner
bör även i fortsättningen ligga centralt i tätorten
för att bidra till en levande stadskärna.

Förutsättningarna för kulturarrangemang är
begränsade då det idag saknas en fullgod scenbyggnad. I Översiktsplan 2010 finns en strategi
om att kommunen i en centrumplan ska ge förslag
på lämpliga placeringar av ett framtida kulturhus.
Översiktsplanen anger också att ett kulturhus bör
placeras så att det bidrar till att lyfta stadsmiljön.
I den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda
centrum, antagen 2014, anges att möjliga lägen
för ett kulturhus är kvarteret Hygiea och kvarteret
Boken. Efter centrumplanens antagande har
kommunen föreslagit en ny lokalisering i kvarteret
Merkurius, där det bland annat finns förutsättningar för samnyttjande med biblioteket. Ett
kulturhus skulle ge event- och konferensmöjligheter som inte finns i centrum idag och bli en
mötesplats för både invånare och besökare.

kanvändning.1 En sådan utredning bör även
undersöka möjligheter att rymma en ny grundskola inom eller i anslutning till området. När Tjustkulle är utbyggt bör nya större idrottsanläggningar
lokaliseras i anslutning till befintliga anläggningar
utifrån vad för typ av verksamhet som är aktuell.

Planeringsmål

Vetlanda kommun vill uppnå att:
•

Planeringsstrategier

För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda
kommun:
•

Idrottsanläggningar

I Vetlanda finns ett brett utbud av idrotts- och
motionsanläggningar för både inomhus- och utomhusaktiviteter. Flera stora idrottsanläggningar
är lokaliserade på Tjustkulle idrottsområde som
är ett stort detaljplanelagt idrottsområde i norra
delen av tätorten. I enighet med Översiktsplan
2010 ska större idrottsanläggningar i möjligaste
mån fortsatt koncentras till Tjustkulle idrottsområde. Då det idag finns begränsat med tillgängliga
ytor på Tjustkulle bör en särskild utredning tas
fram som undersöker möjligheter till utökning
av området samt eventuell omdisponering av
befintliga anläggningar för en mer effektiv mar-

Kultur- och idrottanläggningar har god tillgänglighet och utvecklas i strategiska lägen i
tätorten.

•
•

•

Lokalisera nya idrotts- och kulturanläggningar vid stråk med goda kopplingar till hela
tätorten för gång, cykel, kollektivtrafik och bil.
I möjligaste mån koncentrera större kulturanläggningar centralt i tätorten.
I möjligaste mån koncentrera större idrottsanläggningar till Tjustkulle idrottsområde. När
Tjustkulle är utbyggt bör nya anläggningar lokaliseras i anslutning till befintliga anläggningar beroende på aktuell typ av verksamhet.
Bevara och utveckla mindre anläggningar och
ytor för kultur och idrott i anslutning till rekreationsstråk och platser där det främjar möten
och social integration.

1 Se avsnittet Utvecklingsområden
31

32

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
•
•
•
•

Nya och utökade bussförbindelser till Värnamo och Växjö.
Nytt mötesspår på järnvägen Nässjö-Vetlanda.
Välutbyggt cykelvägnät mellan centralorten
och kringliggande orter.
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Planeringsstrategier
•
•

•
•
•

Arbeta för utökade tågförbindelser till järnvägsanslutningar i Nässjö/Jönköping och
Södra stambanan.
Vara pådrivande i frågor gällande ombyggnation av vägobjekt med lokal förankring,
samt öka trafiksäkerhetheten för oskyddade
trafikanter i kommunens olika samhällen genom exempelvis belysningsåtgärder och nya
gångbanor.
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar för arbetspendling och trygga skolvägar.
Planera för trafikåtgärder såsom omfarter förbi samhällen och fortsatt satsning på kollektivtrafik samt cykel- och gångbanor.
Trafikmiljön i anslutning till äldre människors
och funktionsnedsattas boendemiljöer ska
vara säkra.

Det övergripande målet i den svenska transportpolitiken är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela
landet”. Det transportpolitiska målet influerar
trafikplaneringen i Vetlanda med en strävan mot
att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Detta inbegriper att minska transportsystemets
klimatpåverkan, uppnå en god luftkvalitet och
minskat buller likväl som ekonomiska och sociala
aspekter kopplat till bland annat trafiksäkerhet
och tillgänglighet. Med tillgänglighet menas här
att människor kan nå olika målpunkter inom vissa
uppoffringsramar sett till avstånd, tid, kostnad,
trygghet och säkerhet med mera.
För att uppnå ett hållbart transportsystem behövs
en kombination av teknikutveckling och beteendepåverkande åtgärder. Likaså ska kommunen
med stöd av den fysiska planeringen skapa
incitament för ett hållbart resande i Vetlanda.
Detta görs genom att skapa en sammanhållen
bebyggelsestruktur och öka tätheten för att gynna
gång, cykel och kollektivtrafik. Likväl som att dessa
trafikslag utgör hållbara färdsätt så är de även
yteffektiva transportmedel och ska därför prioriteras i samhällsplaneringen.
För att skapa en effektiv infrastruktur ska det
i Vetlanda finnas tydliga och sammanhängande huvudnät för cykel, kollektivtrafik och bil.
Huvudnäten ska binda samman Vetlanda med
omgivande orter respektive olika områden och

målpunkter inom centralorten. På platser där
huvudnäten korsar eller överlappar varandra ska
trafikslagen prioriteras enligt följande ordning:
1. Gång och cykel
2. Kollektivtrafik
3. Bil
Undantag från prioritetsordningen ska ske enligt
följande:
– I centrum ska gående prioriteras högst.1
I praktiken avser prioriteringen företrädesreglering för trafikslagen, hastigheter, utrymme med
mera. Undantag i tillämpningen av prioritetsordningen kan i vissa fall komma att påverkas av lagar
och regler, trafiksäkerhetsaspekter likväl som av
betydande skillnader i trafikmängder för de olika
trafikslagen.

1 Med centrum avses den geografiska avgränsning som
finns i den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda
centrum (2014)
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Gång och cykel

Satsningar på gång och cykel har många positiva
samhällseffekter, i första hand genom att bidra till
människors hälsa och välbefinnande. Att färdas till
fots eller med cykel är även ekonomiskt fördelaktigt och resurssnålt sett till energiförbrukning
och markanspråk. Vetlandas storlek och topografi
med korta avstånd och ett flackt landskap ger bra
förutsättningar för att cykeln ska kunna utgöra ett
konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Likväl är det
viktigt med beteendepåverkande insatser för att
få fler att gå och cykla, särskilt vid kortare resor.

Utveckling av gång- och cykelnätet

För att öka andelen resor med cykel i Vetlanda
behövs ett sammanhängande cykelnät med gena
stråk som effektivt binder samman tätorten. Attraktiva cykelparkeringar ska finnas i centrum och
vid viktiga målpunkter för service och kollektivtrafik. I Översiktsplan 2010 framhålls att möjligheten
till arbetspendling är prioriterat i kommunens
planering av cykelvägar. För pendling med cykel
är det särskilt viktigt med god framkomlighet och
möjligheter till högre hastigheter.
Idag finns ett växande utbud av cykeltyper för
olika sorters resor och transporter. I planering och
utformning av cykelvägar och cykelparkeringar
behöver nya behov som denna utveckling medför
uppmärksammas.
Sedan Översiktsplan 2010 antogs har Trafikverket
fattat beslut om nedläggning av järnvägen mellan
Vetlanda och Åseda. Kommunens vilja är att
anlägga cykelbana på banvallen från Vetlanda till
Korsberga. En sådan omvandling främjar över34

siktsplanens mål om ett välutbyggt cykelvägnät
mellan centralorten och kringliggande orter.

Trafiksäkerhet

Gående och cyklister är oskyddade trafikanter
och det är därför viktigt att skapa trygga och säkra
gång- och cykelmiljöer. För ökad trafiksäkerhet
krävs bra tillgänglighetsstandard, god belysning
samt kontinuerlig drift och underhållsarbete på
gång- och cykelnätet. Särskild hänsyn ska tas till
barns säkerhet då de har begränsad rörelsefrihet
och påverkas mycket av trafikmiljöns utformning.
I enighet med Översiktsplan 2010 ska trygga
skolvägar prioriteras i planeringen av cykelvägar.
Den högsta andelen gående i tätorten finns inom
centrumområdet. Tillsammans med hastighetsskillnaderna mellan cyklister och fotgängare gör
detta att gående bör prioriteras högst i centrum.
I Centrumplanen (2014) anges att delarna av
Storgatan, Vitalagatan och Lasarettsgatan närmast
stortorget ska utformas till gångfartsgator. Målet
är skapa förutsättningar för ett attraktivt centrum
med mindre barriär- och bullereffekter.

Huvudnät cykeltrafik. I kartan redovisas huvudnät för cykel samt pendlingsstråk för cykel till kringliggande orter. Som komplement till huvudnätet finns även ett mer finmaskigt
lokalnät som inte redovisas i kartan. Förslag på gång- och cykelvägar till de nya bostadsområden som pekas ut i denna plan där detta saknas i nuläget redovisas inte heller i kartan.
Sådana vägar tillkommer i senare skede vid fortsatt planering och exploatering av områdena.
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Kollektivtrafik

I Vetlanda går störst pendlingsströmmar norrut
mot Ekenässjön, Eksjö och Nässjö samt västerut
mot Myresjö, Landsbro och Sävsjö. Det är också
mot dessa orter som det idag går flest bussar till
och från Vetlanda. Busslinjer öster och söderut
finns men med lägre turtäthet. I Översiktsplan
2010 finns ett mål om nya och utökade bussförbindelser till Värnamo och Växjö.
Mellan Vetlanda och Nässjö går persontrafik
med tåg. Detta är en kvalitet för invånarna och
en viktig förutsättning för en snabb och smidig
studie- och arbetspendling till Nässjö och
Jönköping. För Vetlandas utveckling och attraktivitet är en förbättrad kapacitet och standard
på järnvägen Nässjö-Vetlanda av största vikt.
Åtgärder för att åstadkomma detta kan innefatta
ett nytt signalsystem såväl som elektrifiering och
mötesspår. I dagsläget pågår planering av höghastighetsjärnväg i ett nytt stambanenät som
kommer att förkorta restiderna mellan Stockholm,
Göteborg och Malmö. Den i dagsläget föreslagna sträckningen av de nya banorna innebär att
Jönköping kommer att bli en knutpunkt i stambanenätet. Goda kommunikationer med tåg mellan
Vetlanda och Jönköping är viktigt för att Vetlanda
ska kunna dra nytta av höghastighetsjärnvägen.

Utveckling av kollektivtrafiken

Vetlanda kommun har en lägre andel resor med
kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel än
grannkommunerna Eksjö, Nässjö och Sävsjö.
Färdmedelsfördelningen påverkas både av
kommunens geografiska förutsättningar och av
resenärsbeteenden. För att få fler att resa kollek36

tivt krävs ett bra reseutbud såväl som uthålliga
beteendepåverkande åtgärder.
För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft
behövs gena linjedragningar med god framkomlighet. I tätorten ska kollektivtrafiken koncentreras
till stråk längs huvudnätet för kollektivtrafik. Huvudnätet är utformat för att stödja pendling och
annat resande till och från Vetlanda Resecentrum
mot omgivande orter lokalt och regionalt. Som
komplement till huvudnätet bör det i Vetlanda
även finnas en mer flexibel och yttäckande
stadstrafik som täcker större bostadsområden
och viktiga målpunkter i staden, såsom tätortens
kärna och viktiga funktioner.2 Behov av- och
utrymme för stadstrafik ska beaktas i planering av
nya större bostadsområden som inte ligger längs
med huvudnätet för kollektivtrafik. För kollektivtrafikens konkurrenskraft behövs en kontinuerlig
översyn av linjedragningarna tillsammans med
Länstrafiken.
I utvecklingsstrategin förespråkas en tät och sammanhållen bebyggelseutveckling. Högre bebyggelsetäthet ska särskilt eftersträvas i närheten av
resecentrum för att koncentrera kollektivtrafikens
resandeunderlag och skapa förutsättningar för
ökad turtäthet, vilket i sin tur stärker kollektivtrafikens attraktivitet.
Då en resa med kollektivtrafik alltid kombineras
med en resa till fots, på cykel eller med bil är det i
kollektivtrafikplaneringen viktigt med ett hela-resan-perspektiv. En del i detta är att skapa attraktiva och säkra bytespunkter där det är enkelt att
2 Se avsnittet Utvecklingsstrategi i kapitel 2

byta mellan olika trafikslag. Nya bytespunkter
bör etableras i goda kommunikationslägen och
innehålla väderskyddade hållplatser för kollektivtrafik samt parkeringar för cykel och bil. I denna
plan föreslås en ny bytespunkt etableras i Nydala/
Tjustkulle. Kommunen föreslår även att en ny
hållplats för tåg långsiktigt etableras vid Nydala i
samband med att Vetlanda växer i denna del av
tätorten.

Huvudnät kollektivtrafik. Huvudnät för tåg- respektive busstrafik samt Vetlandas transportnod (resecentrum). I kartan redovisas också föreslagna lokaliseringar av en ny bytespunkt
respektive en ny hållplats för persontrafik på järnväg i anslutning till Nydala och Tjustkulle.
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Biltrafik

1. Regional huvudväg:
Anslutande riksvägar samt genomfartsväg (Västerleden). Trafikverket är väghållare.
2. Infartsgata:
Infarter till tätorten från de regionala huvudvägarna. Kommunen är väghållare.
3. Huvudgata:
Huvudgatorna binder samman olika målpunkter
och områden i tätorten. Kommunen är väghållare.
4. Uppsamlingsgata:
Uppsamlingsgator som samlar upp trafiken från
lokalnätet och leder ut den till huvudgatorna.
Kommunen är väghållare.

Kommunen har en framtagen parkeringsnorm för
Vetlanda tätort som anger hur stort parkeringsbehov som ska tillgodoses vid ny- och ombyggnation
i tätorten. Parkeringsnormen underlättar bostadsbyggnation i centrum genom möjlighet till sänkta
parkeringstal.

Framtida förbifart

I kommunen som helhet reser cirka hälften av
invånarna boende inom 5 kilometer från sitt
arbete med bil till jobbet. För att främja ett
hållbart resande behöver antalet korta bilresor
minska. Detta kräver både attraktiva alternativ
till bilen och ändrade resenärsbeteenden genom
informations- och påverkansåtgärder.

I den fortsatta planeringen är det viktigt att ta
hänsyn till framkomligheten på de vägar och gator
som ingår i huvudnätet, till exempel vid detaljplanering av ny bebyggelse. Ju högre upp i hierarkin
en väg eller gata befinner sig desto högre ska
framkomligheten för bil prioriteras. Detta
påverkar bland annat möjligheten att skapa nya
in- och utfarter på huvudnätet samt hur åtgärder
för oskyddade trafikanter utformas.

Huvudnät biltrafik

Parkering

I Vetlanda sker en hög andel av resorna till och
från såväl som inom centralorten med bil. I
utvecklingen av Vetlanda tas höjd för en hög
bilanvändning även i framtiden. Bilismen i dess
nuvarande form genererar emellertid problem
som utsläpp av växthusgaser, buller och luftföroreningar som inverkar negativt på miljön och
människors hälsa. För att skapa en attraktiv tätort
samt mot bakgrund av pågående klimatförändringar behövs åtgärder som stödjer utvecklingen
av fossilfria fordon. Detta innebär bland annat att
bygga ut en laddinfrastruktur för eldrivna fordon
och att skapa tankmöjligheter för bränslen som
biogas och vätgas.

För att skapa en effektiv väginfrastruktur till
och från samt inom tätorten finns ett framtaget
huvudnät för bil. De vägar och gator som ingår
i huvudnätet är uppdelade i fyra kategorier i ett
hierarkiskt system:

Parkering är ett kraftfullt styrmedel för att påverka
resmönster hos invånare och besökare. Totalt sett
finns det i dagsläget gott om parkering i centrala
Vetlanda. Tillkommande bebyggelse i centrum kan
dock komma att påverka parkeringsutbudet, vilket
ger behov av en effektiviserad parkeringsresurs.
Långsiktigt behöver kommunen ha en planberedskap för att utveckla ny parkering, vilket kan
ske genom överdäckning på Gladan och att säkra
parkeringsmöjligheter i kvarteret Stocken.

Inom planperioden väntas en utveckling mot
en mer effektiv bilism genom system som
bygger på att hyra, låna och dela fordon. System
för samnyttjande av fordon, som exempelvis bilpooler och samåkning, kan innebära en
minskad efterfrågan på parkeringsplatser.
I den östra delen av planområdet finns ett område
som i Översiktsplan 2010 är utpekat för en ny väg
förbi Ekenässjön och Vetlanda. I översiktsplanen
anges samtidigt att en alternativ vägsträckning
närmare centralorten bör utredas. Att lokalisera
förbifarten närmare centralorten riskerar dock
att inverka negativt på Vetlandas möjligheter att
expandera utan att begränsas av vägen. Således
är den föreslagna vägsträckningen oförändrad i
denna plan.3

3 Se kartan Utvecklingsstrategi i kapitel 2
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Huvudnät biltrafik. Huvudnätet består av fyra kategorier: Regionala huvudvägar, Infartsgator, Huvudgator samt Uppsamlingsgator. Under huvudnätet finns ett mer finmaskigt
lokalgatunät som inte redovisas i kartan.
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Godstrafik

I Vetlanda sker huvuddelen av godstransporterna
med lastbil. Ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt
är det eftersträvansvärt att flytta över transporter av gods från väg till järnväg. Också från
näringslivets sida finns ett intresse för en högre
andel transporter på järnväg. Möjligheten till
järnvägstransport av varor och gods kan påverka
företagens långsiktiga planering. Godstrafiken är
viktig för Vetlandas näringsliv och transporterna
på vägarna väntas öka under planperioden om
inte möjligheterna för godstrafik på järnvägen till
och från Vetlanda utvecklas.
I Översiktsplan 2010 finns ett mål om att upprätta
ett mötesspår på järnvägen Nässjö-Vetlanda. För
att stärka järnvägssträckan krävs en helhetsyn på
dess utveckling, vilket kan innefatta satsningar på
såväl ett nytt signalsystem som på elektrifiering
och mötesspår. För att vidare förbättra möjligheterna för godstrafik på järnväg bör en omlastningscentral anläggas i Vetlanda. Ett lämpligt
läge för omlastning mellan landsvägs- och järnvägstransporter finns i anslutning till befintligt
järnvägsspår i Brogårds industriområde.
Omlastningscentral. Föreslagen lokalisering för en omlastningscentral i Brogårds industriområde.
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Planeringsmål

Vetlanda kommun vill uppnå att:
•
•
•
•

Vetlandas transportsystem är långsiktigt
hållbart.
Andelen resor med gång-, cykel och kollektivtrafik ökar.
Andelen korta bilresor minskar.
Samtliga trafikslag har god tillgänglighet till
viktiga samhälleliga funktioner.

•

Effektivt nyttja tätortens parkeringsresurs för
bil och cykel. Gällande parkeringsnorm ska
tillämpas.5

Planeringsstrategier

För att uppnå planeringsmålen ska Vetlanda
kommun:
•

•
•
•

•
•

Säkerställa tydliga och sammanhängande
huvudnät för cykel, kollektivtrafik och bil.
Huvudnäten ska gälla långsiktigt och utgöra
stommen i tätortens bebyggelse- och infrastrukturplanering.
Verka för en kollektiv stadstrafik som täcker
viktiga målpunkter och områden i tätorten.
Samordna trafikplaneringen för att underlätta
byten mellan olika trafikslag efter principen
”hela resan”.
Utveckla tätortens gång- och cykelnät genom
nya stråk samt förbättringar i befintligt nät.
Vid utbyggnad av nya bostadsområden ska
kommunen verka för gena gång och cykelstråk.
Utveckla järnvägssträckan Vetlanda-Nässjö för
passagerartrafik och godstransporter.
Arbeta systematiskt med åtgärder för bättre
säkerhet och tillgänglighet i trafiksystemet.
Målet är att minska antalet olyckor med personskador.4

4 Se Vetlanda kommuns trafiksäkerhetsprogram

5 Se Vetlanda kommuns parkeringsnorm
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FRILUFTSLIV OCH REKREATION
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
•

Värna om Vetlanda kommuns värdefulla parker och friluftsområden.

Planeringsstrategier
•

•

•
•
•
•
•

Utreda och peka ut viktiga friluftsområden för
Vetlanda centralort i en fördjupning av översiktsplanen. Om en exploatering påverkar ett
friluftsområde negativt ska detta, om möjligt,
kompenseras på en annan plats.
En park över 0,5 ha bör finnas inom 200 m
och en park över 5 ha bör finnas inom 500 m
från bostaden i kommunens tätorter. Ett rekreationsområde över 30 ha bör finnas inom
1,5 km från bostaden.
Grönstrukturplanens analys av ”bristområden” ska vara vägledande vid planering av
nya bostäder och verksamheter.
När nya områden detaljplaneras ska tillgången till grönområden ses över och eventuella
nya grönområden anläggas.
Värna om gröna stråk i kommunens samhällen.
Dagvattnet ska utnyttjas som en resurs i tätorternas utveckling.
Kommunen ska främja rekreation och uthålligt nyttjande av ytvatten, t.ex. fiske, bad och
kanotning.

Grönområden

Attraktiva och variationsrika grönområden är en
stor tillgång för Vetlandas invånare, tätortens
attraktivitet och för växt- och djurlivet. Vistelse i
gröna miljöer har en positiv inverkan på människors hälsa och främjar även barns lek och utveckling. I samhällsplaneringen är det därför viktigt att
ta hänsyn till tillgången till bostadsnära ytor för
spontan lek och rekreation.
De mest uppskattade utemiljöerna är ofta de som
rymmer en rik variation av upplevelser för rekreation, motion, lek och avkoppling. Det är viktigt att
grönområden med höga rekreativa värden finns
jämnt fördelade över tätorten för att säkerställa
att invånarna har en likvärdig tillgång till rekreation nära hemmet. För att uppnå detta kan vissa
grönområden behöva kompletteras med mer
egenskaper som ökar områdets värden.1
I kartan Grönstruktur redovisas tätortsnära grönområden som är särskilt viktiga för rekreation och
friluftsliv.2 För att alla ska ha möjlighet att uppleva
och använda grönområdena är det viktigt med
kontinuerlig skötsel och underhåll i områdena för
att upprätthålla och öka deras tillgänglighet.

Grönstråk

Vetlandas grönområden länkas samman av gröna
stråk som är viktiga för både människor och växtoch djurlivet. Grönstråk av stor betydelse för
tätortens grönstuktur redovisas i kartan Grönstruktur.
De gröna stråken utgör förbindelselänkar för att
nå tätortens grönområden likväl som landskapet utanför staden och ska därför vara lätta att
använda och röra sig genom. Gång- och cykelstråk bör i sin tur vid behov stärkas med mer
grönska som träd eller planteringar för att främja
resor som bidrar till fysisk aktivitet och bättre
folkhälsa.

Vattenmiljöer

Sjöar och vattendrag har höga rekreativa värden
och är ofta uppskattade miljöer att vistas i. Öppen
hantering av dagvatten, genom exempelvis
dagvattendammar, är ett sätt att göra vatten mer
synligt i tätorten och därigenom bidra till ökad
trivsel hos invånare och besökare. En välutformad och estetiskt tilltalande dagvattendamm kan
höja en plats rekreativa värden och bör därför, i
enighet med Översiktsplan 2010, utnyttjas som en
resurs vid utveckling av tätorten.

1 Se kartläggning av upplevelsevärden i Vetlandas
park- och naturområden i dokumentet Grönstruktur för
Vetlanda tätort (2017)
2 Begreppet grönområden innefattar här såväl parker
som rekreationsområden
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Grönstruktur. Befintliga och framtida grönområden och grönstråk. Beskrivningar av respektive område och stråk görs i avsnittet Grönområden och grönstråk. I kartan är framtida
grönområden och grönstråk schematiskt redovisade och dess gränser och dragningar kommer att justeras i den fortsatta planeringen.

Framtida grönstruktur

I denna plan finns föreslagna utvecklingsområden i områden som idag används för rekreation.
Exploatering i dessa områden ska anpassas efter
respektive grönområdes rekreativa värden och
med hänsyn till dess ekosystemtjänster. Generellt
bör kompensationsåtgärder utföras vid exploatering på grönytor så att dess värden upprätthålls.
Kompensationsåtgärder bör anpassas efter den
specifika platsens värden och göras så nära i plats
och tid som möjligt.
Vid förslag på förtätning eller expansion av
tätorten på grönytor ska tillgången till gröna
miljöer för både nya och befintliga hushåll i närområdet beaktas utifrån att människors behov av
bostadsnära natur tillgodoses. I denna plan pekas
ett nytt bostadsområde ut inom Karlslunds rekreationsområde. När området byggs behöver exploateringen kompenseras med ett nytt grönområde
i Föreda/Karlslund för att säkra rekreationsmöjligheter för boende i närområdet.3
I takt med att tätorten förtätas och expanderar
kan det uppstå behov av att anlägga exempelvis
motionsspår i områden där det i nuläget inte
finns någon ordnad rekreation. Vid behov av att
anlägga olika former av ordnad rekreation på
privat mark ska detta ske genom överenskommelse mellan kommunen och markägare.

Planeringsmål

Vetlanda kommun vill uppnå att:
•

Planeringsstrategier

För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda
kommun:
•
•
•
•

•
•
•
•

3 Se avsnittet Utvecklingsområden samt avsnittet Grönområden och grönstråk

Alla i Vetlanda har nära till gröna miljöer med
goda möjligheter till rekreation.

Verka för att grönområden med höga rekreativa värden finns i alla delar av tätorten.
Tillgodose behovet av bostadsnära natur för
både nya och befintliga hushåll vid förtätning
och expansion av tätorten.
Värna utpekade grönområden från exploateringar som väsentligt minskar de rekreativa
värdena.4
Verka för att kompensationsåtgärder utförs
inom området eller på närliggande plats i de
fall grönytor exploateras så att liknande rekreativa värden upprätthålls och utvecklas. Kompensationsåtgärdens karaktär och genomförande ska behandlas vid planläggningen.
Värna och utveckla ett väl utbyggt och sammanhängande nät av gröna stråk i tätorten
som leder ut i omlandet åt alla vädersträck.
Verka för att öka andelen grönska i bristområden och vid behov i anslutning till förskolor,
skolor samt vård-och äldrebostäder.5
Främja hantering av dagvatten i öppna system
som är estetiskt tilltalande.
Vid ianspråktagande av privat mark för
ordnad rekreation upprätta överenskommelser med markägare.

4 Se kartan Grönstruktur
5 Se kartan Andel grönska i avsnittet Klimat
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NATURVÅRD
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
•
•
•

Kommunens värdefulla naturområden ska
skyddas och bevaras.
Variationen mellan olika naturtyper och landskap ska skyddas och bevaras.
Kommunens vattenförekomster (yt- och
grundvatten) ska uppnå eller behålla god
ekologisk och kemisk status enligt fastställda
miljökvalitetsnormer.

Planeringsstrategier
•
•
•
•
•
•
•
•
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Delta aktivt i att behålla mångfalden av
skogstyper i kommunen.
Öka andelen bete på befintlig kommunal mark
för att hålla landskapet öppet.
Värna om gröna stråk i kommunens samhällen.
Medverka till att andelen skyddad natur ökar.
Riksintresseområdena ska skyddas och bevaras.
Fortsatt kalkning och kalkeffektuppföljning i
kommunens försurningsskadade vatten.
Fortsatt biologisk återställning inom kalkade
områden, t.ex. fiskvägar och biotopvård.
Krav på hög skyddsnivå och inventering av
enskilda avlopp.

Biologisk mångfald

I Vetlanda finns flera områden med höga naturvärden som är av stor betydelse för den biologiska
mångfalden. Dessa områden utgör livsmiljöer för
många växter, djur och svampar. I kartan Biologisk
mångfald redovisas de viktigaste områdena för
den biologiska mångfalden inom planområdet, så
kallade naturkärnor. Naturkärnorna är ofta knutna
till det småskaliga jordbrukslandskapet och till
orörda skogar och våtmarker. Höga naturvärden
finns också i och runt Emån. Naturkärnorna är
viktiga att värna vid utveckling av tätorten för att
bevara ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
Om naturkärnor eller andra områden med hög
biologisk mångfald exploateras bör kompensationsåtgärder utföras så att områdets värden upprätthålls. Kompensationsåtgärder bör anpassas
efter den specifika platsens värden och göras så
nära i plats och tid som möjligt.
Vid utveckling av tätorten ska hänsyn tas till
växter och djurs möjligheter att fortleva i livskraftiga bestånd. Detta gäller särskilt rödlistade,
fridlysta och andra hänsynskrävande arter.

För att grönstråken ska kunna fungera som spridningskorridorer bör de innehålla träd och buskar
av varierande art. De bör inte heller genomkorsas
av större barriärer. Vid planering av spridningskorridorer genom nya bostads- och verksamhetsområden ska stråken hålla en sådan dignitet att
växter och djur har möjlighet att använda dem.

Skyddade områden

I Översiktsplan 2010 finns ett mål om att
kommunens värdefulla naturområden ska skyddas
och bevaras. Inom planområdet för denna plan
ligger flera skyddade områden som är viktiga för
att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden.1
Bland dessa skydd finns bland annat riksintresse för naturvård, naturreservat, Natura 2000,
naturminnen och biotopskyddsområden. Planområdet rymmer även flera värdefulla inventerade
naturområden som idag inte omfattas av något
områdesskydd.2 Bland dessa finns nyckelbiotoper,
ängs- och betesmarker och naturkärnor. Områden
med höga naturvärden bör generellt värnas från
exploatering.

Spridningskorridorer

I Vetlanda finns flera grönstråk som binder
samman tätortens naturområden genom tätortsbebyggelsen. Dessa stråk utgör spridningskorridorer för många växter och djur. Att bevara och
utveckla spridningskorridorer är nödvändigt för
att trygga olika arters möjligheter att sprida sig
i landskapet, vilket är en förutsättning för deras
långsiktiga fortlevnad.

1 Se avsnitt Riksintressen och områdesskydd i kapitel 4
2 Se dokumentet Grönstruktur för Vetlanda tätort
(2017)

Biologisk mångfald. Kartan redovisar naturkärnor samt spridningskorridorer för växter och djur.
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Vatten

Emåns vattendragssystem, som bland annat
innefattar sjöarna Grumlan, Norrasjön och Flögen,
har höga naturvärden och ett rikt växt- och djurliv
som inkluderar flera hotade arter. För att främja
biologisk mångfald är det viktigt att Vetlandas
sjöar och vattendrag är ekologiskt hållbara samt
funktionella på sätt som gynnar känsliga arter. Vid
vattendrag och sjöar råder strandskydd i syfte att
trygga allmänhetens friluftsliv och för att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och
i vatten.
Inom planområdet finns ett antal vattenförekomster i form av större sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten.3 Om miljökvalitetsnormer riskerar
att överskridas ska kommunen vidta förebyggande
åtgärder för förbättrad vattenkvalitet. Sådana
åtgärder kan till exempel innebära biologisk
återställning som att återskapa och anlägga nya
våtmarker, restaurera påverkade vattendrag och
underlätta för vandring av fisk och övrig fauna.
Andra åtgärder kan vara ökat lokalt omhändertagande av dagvatten, att bygga ut kommunalt
vatten- och avloppsnät och att åtgärda enskilda
avlopp med brister.4

3 Aktuella statusklassningar, riskbedömningar och
miljökvalitetsnormer finns på Länsstyrelsens hemsida
www.viss.lst.se
4 Se avsnittet Teknisk försörjning
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Planeringsmål

Vetlanda kommun vill uppnå att:
•

Naturligt förekommande växter och djur ska
kunna fortleva i livskraftiga bestånd.

Planeringsstrategier

För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda
kommun:
•

•

•
•

Ta hänsyn till naturkärnor, spridningskorridorer och skyddade områden vid utveckling av
Vetlanda. Särskild hänsyn ska tas till rödlistade, fridlysta och andra hänsynskrävande arter.
Verka för att kompensationsåtgärder utförs
inom området eller på närliggande plats i de
fall naturkärnor eller andra områden med
hög biologisk mångfald exploateras så att
liknande biologiska värden upprätthålls och
utvecklas. Kompensationsåtgärdens karaktär
och genomförande ska behandlas vid planläggningen.
Verka för att grönstråk är av sådan dignitet att
de långsiktigt fungerar som spridningskorridorer för växter och djur.
Vidta åtgärder om miljökvalitetsnormer för
vatten överskrids eller riskerar att överskridas.

KULTURMILJÖVÅRD
Översiktsplan 2010
Planeringsmål

värden bör i möjligaste mån integreras i exploateringar så att Vetlandas historiska utveckling hålls
levande i den byggda miljön.

•

Kulturkärnor

•

Skydda och bevara kommunens värdefulla
kulturmiljöer för framtiden.
Utveckla och förstärka kommunens identitet
och karaktär.

Planeringsstrategier
•
•

Skydda visuellt känsliga landskapstyper mot
större exploateringar.
Kommunen ska arbeta för att bevara och synliggöra odlingslandskapets kulturmiljövärden.

Inom planområdet finns platser som på olika sätt
rymmer särskilt höga kulturella värden, så kallade
kulturkärnor. Dessa redovisas i kartan Kulturmiljövärden. Kulturkärnorna är viktiga för Vetlandas

identitet och bör därför bevaras i möjligaste
mån. Om exploatering eller andra ingrepp görs i
en kulturkärna ska detta ske med varsamhet om
områdets kulturella värden.

Nationellt värdefulla kulturmiljöer

Inom planområdet finns två områden som är
utpekade som riksintressen för kulturmiljövården:
Byestad och Näsby.1

Vetlanda och dess närområde rymmer många
miljöer med höga kulturella värden, i synnerhet
längs sjöar och vattendrag och i tätortens centrala
parker. Kulturmiljövärden kan bland annat bestå
av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla
gårds- och bebyggelsemiljöer.
Stadens parker speglar olika tiders stilideal, arkitektoniska förhållningssätt, tekniska utveckling
och sociala ambitioner. Parker med tidstypiska
uttryck bidrar således till att förmedla tätortens
historiska utveckling. Kulturlandskapet i och runt
tätorten ger i sin tur uttryck åt landsbygdens
utveckling och ger förståelse för landskapets
särprägel. Vetlanda är rikt på fornlämningar som
vittnar om att trakten varit bebodd under en lång
tid. Fornlämningar är en av få kvarvarande möjligheter till kunskap om vårt tidiga ursprung och är
därför tillsammans med kulturlämningar viktiga
att bevara vid utveckling av tätorten. Kulturmiljö-

Kulturmiljövärden. Kulturkärnor och landskapskaraktärer med höga kulturmiljövärden.
1 Se avsnitt Riksintressen och områdesskydd i kapitel 4
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Riksintressen för kulturmiljövård är områden som
i sin helhet har höga kulturella värden och är bevarandevärda ur ett nationellt perspektiv genom
sin betydelse för förståelsen av landets historia.
Områden av riksintresse ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
områdenas värden.

Landskapskaraktär

Bebyggelse, grönska och vatten formar tillsammans landskapsbilden. Vetlanda har ett skogsdominerat landskap, som bryts upp av sjöar och
vattendrag, och ett småskaligt och mosaikartat
odlingslandskap.2
Småskaliga jordbrukslandskap är ofta rika på kulturhistoriska landskapselement som odlingsrösen
och stenmurar. Tillsammans med herrgårdslandskap, som ofta rymmer många äldre byggnader
och gamla bruksmiljöer, har det småskaliga
jordbrukslandskapet i sin helhet generellt höga
kulturvärden såväl som natur- och rekreationsvärden. Detta gör dessa landskapskaraktärer känsliga
för exploateringar. Om ett herrgårdslandskap eller
ett småskaligt jordbrukslandskap planläggs ska
stor hänsyn tas till områdets värden och landskapselement. Genom att integrera landskapselement
i exploateringar kan den agrara historien ta sig
uttryck också i ett växande samhälle.

2 Se kartläggning av landskapskaraktärer i dokumentet
Grönstruktur för Vetlanda tätort (2017)
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Planeringsmål

Vetlanda kommun vill uppnå att:
•

Vetlanda har ett varierat landskap med höga
kulturmiljövärden.

Planeringsstrategier

För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda
kommun:
•
•
•

•

Erbjuda en mångfald av parkkaraktärer.
Ta hänsyn till kulturkärnor och riksintressen för kulturmiljövården vid utveckling av
Vetlanda.
Vid exploateringar värna och ta tillvara på
områdets landskapskaraktär. Särskild hänsyn
ska tas till det småskaliga jordbrukslandskapet
respektive herrgårdslandskapets kulturmiljövärden.
Verka för att kulturmiljövärden och landskapselement integreras i exploateringar.
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KLIMAT
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
•
•

Risken för och konsekvenserna av översvämningar ska minska.
Nyplanerade områden ska inte utsättas för
översvämningsrisker.

Planeringsstrategier
•
•

•
•
•
•
•

Kommunen ska medverka aktivt med åtgärder
mot miljöproblem och planera för att nå en
hållbar utveckling.
Träd och grönska binder effektivt upp föroreningar och partiklar i luften och ska därför
särskilt tas hänsyn till vid planering av stadsoch gatumiljöer.
Ingen enstaka bebyggelse ska planeras under
hundraårs flödesgräns.1
Områden för ny byggnation ska ligga ovanför
högsta flödesnivån.
Extra säkerhetsmarginaler för översvämningsrisken ska användas när nya samhällsviktiga
funktioner planeras.
Dagvattensystemen ska vara utformade så att
tätorternas byggnader och anläggningar inte
skadas av dagvatten.
I offentliga miljöer och i skolmiljöer ska det
finnas god tillgång till skugga.

1 Se annat ställningstagande under rubriken ”Översvämning”
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Klimatpåverkan

Växthusgaser som människan släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala
klimatet blir varmare. Vetlanda kommun ska i den
fysiska planeringen arbeta med åtgärder riktade
mot minskad klimatpåverkan. Hushållning med
mark och energi är en viktig utgångspunkt vid
planering av mark- och vattenområden.
Transportsektorn är det område med störst
enskild påverkan på vårt klimat. I Vetlanda
kommun stod transporter för omkring 60 procent
av de totala utsläppen av koldioxid år 2013. För
att minska transportsektorns klimatpåverkan
ska Vetlanda planeras så att tätortens struktur
minskar det totala transportbehovet samt gynnar
resurssnåla resor och transporter.2 Detta inbegriper att öka andelen resor med gång-, cykel- och
kollektivtrafik samt skapa incitament för en mer
miljöanpassad fordonstrafik.3
Buskar och träd renar effektivt luften från föroreningar som kväveoxider, svaveldioxid, ozon
och partiklar. Träd har även förmåga att lagra
koldioxid. Att värna om Vetlandas grönstruktur
och vegetation är därför en viktig del i en klimatsmart resursanvändning. I enighet med Översiktsplan 2010 ska särskild hänsyn tas till träd och
grönska vid planering av stads- och gatumiljöer då
de effektivt binder upp föroreningar och partiklar
i luften.
2 Se avsnittet Utvecklingsstrategi i kapitel 2
3 Se avsnittet Trafik och kommunikationer

Klimatanpassning

Med klimatanpassning menas att vidta förebyggande åtgärder för att dämpa eller hindra
negativa konsekvenser av klimatförändringarna
på människor, samhälle och miljö. I Vetlanda
ska behov av åtgärder för att förebygga negativa
effekter av ett förändrat klimat alltid bedömas vid
utveckling och förändringar av tätorten. Detta ska
särskilt ske i val av lokalisering och utformningen
av ny bebyggelse.
Generellt väntas framtidens klimat innehålla
ökade inslag av extremt väder i form av skyfall,
värme och torka. De väntade förändringarna i
klimatet innebär en ökad osäkerhet i kommunens
samhällsplanering. Exempelvis kan områden som
idag är byggbara komma att bli olämpliga för ny
bebyggelse i framtiden på grund av till exempel
översvämningsrisker. Detta medför ett behov av
att långsiktigt bedöma mark- och vattenanvändningens lämplighet utifrån aktuella klimatsscenarion. Utifrån behovet av långsiktighet i planeringen utgår denna plan från SMHI:s klimatscenarier
för år 2100.

Översvämning

Årsmedelnederbörden i Vetlanda kommun
förmodas i genomsnitt öka med cirka 20 % till
år 2100. En högre nederbörd är att vänta under
samtliga årstider, men i huvudsak under vinter
och vår. Sommartid väntas en ökad förekomst av
skyfall.
I Vetlanda finns områden kring sjöar och vattendrag som riskerar att översvämmas vid höga
flöden. I Översiktsplan 2010 anges att områden
för nybyggnation ska ligga ovanför högsta flödesnivå. I detta planförslag pekas ett fåtal nya
bostadsområden ut inom högsta flödesnivån.
Försiktighet och åtgärder krävs i detaljplanering av
bebyggelse i eller i anslutning till dessa områden.
I övrigt ska ny bebyggelse undvikas i riskområden
för översvämning.4
I tätorten finns också platser som riskerar att
översvämmas till följd av överbelastningar på
dagvattensystemet vid kraftiga skyfall. Dessa
platser utgör främst lågpunkter och områden med
begränsade avrinningsmöjligheter. Byggnation
på dessa platser bör om möjligt undvikas. Om
sådan byggnation ändå sker bör denna föregås av
åtgärder som minskar risken för översvämningar
vid skyfall. Generellt gäller att byggnation i ett
område inte ska skapa översvämningsproblem på
platsen eller på andra platser i tätorten. För att
uppnå detta finns behov av att i detaljplaneläggning analysera avledning av dagvatten hela vägen
från källa till recipient. Utgångspunkten är att ny
bebyggelse inte ska öka den sammanlagda belastningen till befintligt dagvattensystem.
4 Se riskområden för översvämning under rubriken
”Planunderlag” i webbkartan på sidan kartan.vetlanda.
se/spatialmap?profile=fop_2040

Vetlandas grönstruktur har kapacitet att ta emot
och fördröja stora delar av tätortens dagvatten.
Utjämning av nederbördstoppar i naturen
minskar belastningen på dagvattenledningar och
reningsverk. För att minska tätortens sårbarhet
i samband med extrema vädersituationer kan
kommunen arbeta för att leda vattnet till på
förhand utvalda platser. I kartan Fördröjningsytor
redovisas ytor som ska kunna hantera vatten vid
kraftigt regn. Dessa ytor, som i normalfallet kan
fungera som exempelvis grönområde, park- eller
lekområde, ska tillfälligt tillåtas vara vattenfyllda
och bör därför ej bebyggas. Fördröjningsytorna
kan också vara lämpliga för dagvattendammar,
översilningsområden, våtmarker eller andra
lösningar som kan bromsa vattenflödet för att
minska risken för översvämningar på byggnader
och anläggningar.
Inom planområdet finns idag inga riskområden för
ras och skred. Ett framtida klimat med större och
intensivare nederbördsmängder påverkar dock
jordens stabilitet negativt och bidrar sannolikt till
ökad benägenhet för ras, skred och erosion. Detta
medför vid byggnationer behov av långsiktiga
riskbedömningar kring markens beskaffenhet i
tidigt skeden.
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Fördröjningsytor. Ytorna har identifierats utifrån våtmarker, lågpunkter, rinnvägar samt kapacitet i befintligt dagvattennät. I kartan är ytorna schematiskt redovisade. Hela eller delar
av ytorna kan användas som fördröjningsytor, antingen i naturlig form eller genom anlagda lösningar som kan bromsa vattenflödet. Detta studeras närmare i planläggning eller
annan tätortsutveckling.

Värmebölja

Till år 2100 väntas årsmedeltemperaturen i
Vetlanda öka likväl som antalet värmeböljor per
år i genomsnitt. Med denna utveckling minskar
behovet av uppvärmning samtidigt som behovet
av kylning ökar. Högre temperaturer påverkar
människors hälsa och välbefinnande och kan
medföra ökad risk för smittspridning i olika
former.

sådana miljöer ofta håller högre temperaturer än
omgivande områden då solstrålning i högre omfattning tas upp och lagras på hårdgjorda
ytor än i vegetation. Effekten som uppstår kallas
för urbana värmeöar vilken kan ha en skadlig
inverkan på människors hälsa, i synnerhet bland
sårbara grupper. I områden med låg andel grönska
är det särskilt viktigt att arbeta för ökad grönska i
syfte att minska negativa effekter av värmeböljor.

För att minska risken för negativa effekter vid
värmeböljor på människors hälsa, viktiga samhällsfunktioner och djur och natur behöver
temperaturer kunna hållas nere i både lokaler
och i tätorten som helhet. Högre temperaturer
medför att eventuella behov av kylsystem i högre
utsträckning behöver beaktas vid byggnationer.
Detta gäller särskilt i fråga om lokaler för viktiga
samhällsfunktioner och för sårbara grupper som
barn, sjuka och äldre.
Andelen grönska i städer har stor betydelse för
möjligheten till temperaturutjämning vid värmeböljor. Genom att ge skugga kan grönstrukturen
sänka temperaturer både utomhus och inomhus
samt minska exponeringen för skadlig UV-strålning. Träd och växter som begränsar direkt
solexponering kan minska behovet av tekniska
kylsystem i byggnader. I enighet med Översiktsplan 2010 ska det i offentliga miljöer och i skolmiljöer finnas god tillgång till skugga.
I Vetlanda finns flera områden med låg andel
grönska, dessa redovisas i kartan Andel grönska.
Hårdgjorda miljöer med lite grönska värms upp
snabbt och svalnar långsamt. Detta medför att

Andel grönska. I kartan redovisas andel grönska per avgränsat område. Mörkgrönt indikerar en stor andel grönska
medan ljusgrönt och grått är bristområden där andelen grönska är låg. De röda markeringarna redovisar riskområden
för värmeöar vid värmeböljor. Riskområdena är schematiskt redovisade.
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Torka

Klimatscenarier för år 2100 visar på en ökad
tillrinning i Emån med ca 38 % vintertid. Detta
medan tillrinningen under sommaren minskar
med ca 30 %. Antalet dagar med låga flöden i
kommunen väntas år 2100 att ligga på 80-90
dagar jämfört med 10-20 dagar idag. Samtidigt
ökar antalet dagar med låg markfuktighet från
dagens 5-10 dagar till 50-55 dagar år 2100. De
varmare somrarna som scenarierna pekar mot
ökar avdunstningen, vilket medför att tillgången
på vatten sommartid blir lägre trots en ökad nederbördsmängd under året.

att hålla vatten vid låga flöden. En teknisk
lösning som exempelvis en dagvattendamm kan i
dagsläget inte fullt ut ersätta en våtmark då
våtmarker generellt både håller och renar vatten
bättre än tekniska lösningar.5 Våtmarker är tillika
artrika miljöer som är viktiga för den biologiska
mångfalden. För att minska risken för torka är det
av stor vikt att bevara och restaurera befintliga

våtmarker, exempelvis genom att återställa
naturlig hydrologi, såväl som att anlägga nya
våtmarker där det är möjligt.

Klimatförändringarna påverkar redan idag förutsättningarna för en trygg vattenförsörjning och
dess effekter väntas med tiden bli allt påtagligare på yt- och grundvattennivåerna. De längre
perioder med liten eller ingen nederbörd som
klimatscenarierna indikerar väntas resultera i vattenbrist och hämmad växtlighet till följd av låga
vattennivåer och torka. Om torrperioder sammanfaller med perioder med höga temperaturer
förvärras situationen än mer på grund av ökad
avdunstning och högre vattenförbrukning. Vattenbrist ger negativa konsekvenser för dricksvattenförsörjningen likväl som för industrier, jordbruket
och skogstillväxten och kan leda till konkurrens
mellan olika vattenanvändningar. Långvarig torka
ökar även risken för bränder i skog och mark.
För att långsiktigt motverka en minskad vattentillgång i Vetlandas vattendrag behövs åtgärder som
fördröjer vattnets väg i landskapet. Våtmarker
fyller här en viktig funktion då de, likväl som att
bromsa vatten vid kraftig nederbörd, har förmåga

Våtmarker. Befintliga våtmarker samt planerad våtmarkspark i Himlabackarna.
5 Se avsnittet Teknisk försörjning
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Planeringsmål

•

Vetlanda kommun vill uppnå att:
•

•

Vetlanda bidrar till att begränsa klimatförändringarna genom god samhällsplanering,
minskade utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering.
Vetlandas robusthet mot framtida klimatförändringar ökar genom förebyggande klimatanpassningsåtgärder.

Planeringsstrategier

För att uppnå planeringsmålen ska Vetlanda
kommun:
•

•

•

Ta tillvara och utveckla ekosystemtjänster
för att motverka klimatförändringarna samt
mildra dess effekter. En ökad andel grönska
ska särskilt eftersträvas i bristområden och i
anslutning till förskolor, skolor samt vård- och
äldrebostäder.6
Undvika ny bebyggelse i riskområden för översvämning och på markytor som är lämpliga
för fördröjning av vatten.7 Vid avsteg från
detta ska lämpliga åtgärder utredas i detaljplaneläggning.
I planering och exploatering verka för att
dagvatten i första hand behandlas och omhändertas lokalt inom planområdet genom
fördröjning, rening och infiltration. I andra
hand avleds vattnet till annan plats för
flödesutjämning och rening.8 I tredje hand
avleds vatten till recipienten. Detta gäller
även befintliga områden där kommunen har
möjlighet att genomföra LOD-åtgärder.

•

•

Vid planläggning av ny bebyggelse analysera
avledning av dagvatten hela vägen från källa
till recipient.
Utforma byggnader på sätt som minimerar
risken för olägenheter för människors hälsa
till följd av höga inomhustemperaturer. Detta
gäller särskilt förskolor, skolor samt vård- och
äldrebostäder.
Bevara, restaurera och anlägga våtmarker
som skydd mot torka. I de fall befintliga
våtmarker tas i anspråk bör det i samband
med exploatering utföras kompensationsåtgärder som säkrar våtmarkens funktion inom
området eller i ett närliggande område.

6 Se kartan Andel grönska
7 Se kartan Fördröjningsytor
8 Se kartan Fördröjningsytor
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
•
•
•
•
•
•

Förbättrad IT-infrastruktur avseende tillgänglighet och kapacitet.
Kommunens verksamhetsområden för vatten och avlopp ska byggas ut i enighet med
lagens intentioner och upprättad plan.
Vattentäkter ska ha en god vattenkvalitet och
skyddas mot föroreningar.
Utsläpp från enskilda avlopp ska minska.
Dagvattensystemen ska vara utformade så att
tätorternas byggnader och anläggningar inte
skadas av dagvatten.
Den naturliga vattenbalansen ska, så långt
det är tekniskt möjligt, inte påverkas negativt
av tätorternas utveckling.

Se planeringsstrategier i kapitel 4, Miljökommun
Vetlanda, i Översiktsplan 2010.

IT-infrastruktur

I takt med samhällets digitalisering blir människors tillgång till snabbt bredband och stabila
mobila tjänster en allt viktigare förutsättning för
att kunna delta och verka i samhället. Digitaliseringen är i sin tur beroende av en tillgänglig och
fungerande infrastruktur för informationsteknik
(IT). Kommunen ska vara aktiv i planering och
utbyggnad av fysisk IT-infrastruktur i form av
kablar, master, basstationer med mera.
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Bredband

I Översiktsplan 2010 anges att Vetlanda kommun
ska verka för att förbättra IT-infrastrukturens
tillgänglighet och kapacitet. Kraven på överföringskapacitet i bredbandsnätet väntas öka i takt
med digitaliseringen. Att bygga ut och utveckla
bredbandsnätet är av stor vikt för både företag,
privatpersoner och offentlig sektor.
I Vetlanda finns idag ett fibernät som täcker
stora delar av tätorten. Stadsnätet byggs, ägs
och drivs av Njudung Energi. Fibernätet ersätter
kopparkablar, kabel-TV, antenner och paraboler.
Kommunen ska i möjligaste mån verka för att fiberbaserad IT-infrastruktur säkerställs vid exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden.
Trådlösa mobila bredbandslösningar kommer
även i framtiden vara ett viktigt komplement till
fiber. För en attraktiv stadskärna bör det finnas
tillgång till trådlös uppkoppling i centrum.

Dricksvatten och avlopp
Verksamhetsområden

I Vetlanda tätort finns ett flertal verksamhetsområden för vatten och avlopp (VA). I Översiktsplan 2010 anges att utökning av detaljplanelagt
område i anslutning till ett befintligt verksamhetsområde ska innebära att verksamhetsområdet
utökas. Vid detaljplaneläggning av bostäder och
verksamheter granskas den kommunala vattenoch avloppsförsörjningen och byggs därefter ut
eller om vid behov. När ny bebyggelse planeras

längre ut från befintlig infrastruktur, exempelvis
i områden för tätortsnära lantligt boende, ska
utredning om lämplig teknisk lösning genomföras.
I Översiktsplan 2010 pekas ett antal platser ut för
utredning om inrättande av nya verksamhetsområden. Tre av dessa platser ligger inom planområdet för denna fördjupade översiktsplan. Platserna
är Sandlandet/Byaberg, Hökås/Sjölund samt
Byestad/Flugeby. Samtliga av dessa platser är idag
utbyggda med kommunalt VA.

Dricksvattenförsörjning

I Översiktsplan 2010 finns ett mål om att vattentäkter ska ha en god vattenkvalitet och skyddas
mot föroreningar.1 Vidare anges att vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter ska upprättas för
samtliga kommunala grund- och ytvattentäkter
med mer än 10 m3 vattenleverans per dygn.
Vetlanda försörjs idag med dricksvatten från
Emån, vars vatten renas och sedan filtreras genom
Upplandaåsen sydost om tätorten. Upplanda
grundvattentäkt omfattas av vattenskyddsområde
med tillhörande skyddsföreskrifter. Ett vattenskyddsområde för Grumlan och dess närområde
är för närvarande under utredning. Ett kommande
vattenskyddsområde kan komma att påverka
närliggande pågående markanvändning och infrastruktur.
1 Se rubriken ”Vattentäkter” i avsnittet Hälsa och
säkerhet

Nödvattentäkt för Vetlanda är Lindåsasjön som
har ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Lindåsasjön ligger utanför planområdet men
Vetlanda tätort är beroende av täkten. För att
långsiktigt säkra en trygg dricksvattenförsörjning
behöver dock en ny reservvattentäkt utredas då
Lindåsasjöns kapacitet är begränsad.
Långvarig torka kan hota Vetlandas vattenförsörjning till följd av låga vattennivåer. Det behövs
därför kontinuerlig övervakning kring behovet
av förebyggande åtgärder för att säkra vattentillgången även vid låga vattennivåer. Det pågår idag
samråd om att flytta befintligt råvattenuttag från
Emån till Grumlan för en tryggare dricksvattenförsörjning långsiktigt. De utbyggnadsområden som
redovisas i denna plan bedöms inte påverka tänkt
råvattenuttag i Grumlan.

Avloppsreningsverk

Vetlandas avloppsreningsverk ligger i den sydöstra
delen av tätorten, mellan Västerleden och Emån.
Reningsverket är dimensionerat för högre belastning och bedöms således klara den utbyggnad
av tätorten som föreslås i denna plan. Enligt
framtagen översvämningskartering för Emån
riskerar reningsverket att översvämmas vid ett
hundraårsregn. Lämpliga skyddsåtgärder bör
därför genomföras på platsen. I tätorten ligger
även Sapas reningsverk Sapa-Verket 1.

Dagvatten

Dagvatten är det regn eller smältvatten som
tillfälligt rinner på hårdgjorda ytor som gator, torg
och tak. Hantering av dagvatten är viktigt för att
undvika översvämningar såväl som föroreningar i
miljön.

Vetlandabäcken och Emån är recipienter för
tätortens dagvatten. I Översiktsplan 2010 anges
att tillförseln av föroreningar till dagvattensystemen ska begränsas samt att dagvattensystemen
ska utformas så att så stor del av föroreningarna
som möjligt kan avskiljas under vattnets väg till
recipienten. Åtgärder görs löpande för att minska
samhällets belastning på recipienterna så att dess
vatten inte försämras.
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska
i enighet med Översiktsplan 2010 tillämpas där
det är möjligt. LOD innebär att dagvatten hanteras
inom området där det bildas genom olika former
av infiltration eller fördröjningslösningar istället
för att föras ut till närmsta vattendrag via brunnar
och ledningsnät. Lokalt omhändertagande av
dagvatten i vegetation, dammar och våtmarker
ger möjlighet att nyttja marken och växternas
egen reningsförmåga under vattnets väg till recipienten. Lokalt omhändertagande av dagvatten
minskar således belastningen på fastigheter inom
dagvattennätet och recipienterna samt risken för
föroreningar till Emån.

Avfall och återvinning

Vetlanda kommun ska verka för en samhällseffektivt och miljöanpassad avfallshantering där
uppkomst av avfall förebyggs. Avfallet ska sorteras
och återvinnas och dess negativa påverkan på
människor och miljö minimeras. För att uppnå
detta krävs bland annat en användarvänlig
insamling och sortering av avfall. Återvinningsstationer ska ha god tillgänglighet och bör företrädevis ligga i bostadsnära lägen men på platser med
så liten omgivningspåverkan som möjligt sett till

bland annat buller, lukt och trafik. Behov av nya
återvinningsstationer bör utredas vid planering
av större bostadsområden. Om en återvinningsstation tas bort i samband med exploatering bör
denna ersättas på annan, företrädesvis närliggande, plats. Återvinningsstationer kan även kompletteras med fastighetsnära avfallsinsamling, exempelvis i form av underjordiska insamlingssystem.
Vetlanda kommuns avfallsanläggning Flishult
ägs av det kommunala bolaget Njudung Energi.
Anläggningen har en miljöriktig hantering av
avfall inriktad på behandling och återvinning. I
Vetlanda sorteras hushållens kärlavfall i platspåsar
för matrester respektive restavfall som tas tillvara
för energiutvinning. Matresterna rötas till biogas
medan restavfallet blir till el och värme i en sopförbränningsanläggning.

Energisystem

En viktig del i en hållbar samhällsutveckling är
hushållning med energi och naturresurser. En god
hushållning av energi kan främjas genom förnyelsebar energiproduktion, energieffektivt byggande
och en tät och sammanhållen bebyggelse.
Ny teknik ger bättre möjligheter att lagra energi,
vilket gynnar utvecklingen av förnyelsebar energiproduktion som sol- och vind. Utbyggnad av
förnyelsebara energikällor, som biobränsleanläggningar och fjärrvärme, är en strategi i Översiktsplan 2010. Njudung Energi levererar fjärrvärme inom ett område som täcker stora delar av
Vetlanda tätort. För fastigheter som ligger inom
eller i anslutning till nätområdet finns möjlighet
att ansluta till fjärrvärmesystemet. Utbyggnad
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sker efterhand där intresse finns för anslutning,
exempelvis vid exploateringar. Njudung Energi
arbetar för att erbjuda fler kunder en anslutning
till fjärrvärmenätet.
Inom samhällsbyggandet ställs idag allt hårdare
energikrav. Åtgärder som minskar energianvändningen ska eftersträvas på både befintliga och nya
fastigheter. För att minska fastigheters klimatpåverkan bör även användningen av förnyelsebar
energi öka. Detta kan exempelvis ske genom
utbyggnad av solceller, vilket kan integreras i både
befintliga och nya byggnader. Att en fastighet
kan producera delar av sitt eget energibehov är
positivt för en resurseffektiv markanvändning.

Planeringsmål

Vetlanda kommun vill uppnå att:
•

Det i Vetlanda finns en välutbyggd, resurseffektiv och trygg infrastruktur för IT, vatten
och avloppsförsörjning, avfallshantering och
energisystem.

Planeringsstrategier

För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda
kommun:
•

•
•
•
•

•

Vid nybyggnation verka för en samordning av
VA, fiber, fjärrvärme, el med mera. Samordning bör ske i samband med eventuell vägbyggnad.
Verka för att ledningar läggs på sätt som inte
försvårar framtida markanvändning.
I detaljplaneläggning beakta områdets
påverkan på befintligt ledningsnät i ett större
tätortsperspektiv.
Utreda en ny reservvattentäkt.
I planering och exploatering verka för att
dagvatten i första hand behandlas och omhändertas lokalt inom planområdet genom
fördröjning, rening och infiltration. I andra
hand avleds vattnet till annan plats för
flödesutjämning och rening.2 I tredje hand
avleds vatten till recipienten. Detta gäller
även befintliga områden där kommunen har
möjlighet att genomföra LOD-åtgärder.
I planering och exploatering verka för en bra
tillgång till återvinningsstationer med god
tillgänglighet i bostadsnära lägen. Vid utformning av bebyggelse ta hänsyn till behov av
utrymmen för fastighetsnära avfallsinsamling.

2 Se kartan Fördröjningsytor i avsnittet Klimat
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•

•

Verka för en energieffektiv bebyggelse och
förnyelsebara energilösningar vid ny- och
ombyggnation av fastigheter i både privat och
kommunal regi. Kommunala fastigheter bör
anslutas till fjärrvärmenätet där det är ekonomiskt möjligt.
I detaljplaneläggning placera byggrätter så att
det gynnar egen elproduktion utifrån platsspecifika förutsättningar.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Översiktsplan 2010

•

•

•

Planeringsmål
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bostäder ska inte byggas på mark som
innehåller föroreningar.
Verksamheter ska inte byggas på mark som
innehåller föroreningar som överskider Naturvårdsverkets generella riktvärden för aktuell
markanvändning.
Minska störande buller i samhället.
Minska luftföroreningarna i kommunen.
Områden pekas ut för verksamheter som är
miljöstörande.
Människor som bor intill anläggningar som
bedriver miljöfarlig verksamhet ska uppleva
sitt boende som tryggt.
De nationella gränsvärdena för radon och
UV-strålning ska uppfyllas.
Människors exponering för elektromagnetiska
fält ska minimeras.
Nya bostadsområden ska inte planeras på
mark som har dåliga geotekniska förhållanden.1
Minimera risken för att dammar brister och
vattenmassor skadar människor och bebyggelse.
Olyckor med farligt gods ska inte drabba
människor eller miljö.
För verksamheter med många transporter av
farligt gods ska det finnas industriområden
med lämpliga angöringsvägar ur säkerhetssyntpunker.

1 Se annat ställningstagande under rubriken ”Markförhållanden”

Risken för att vattentäkter utsätts för föroreningar ska minimeras.
Infiltrationsbenägna jordarter med viktiga
grundvattentillgångar ska ha ett bra skydd.

Se planeringsstrategier i kapitel 2, Livskvalitet i
Vetlanda, och 4, Miljökommun Vetlanda, i Översiktsplan 2010.

Förorenad mark

Inom planområdet finns ett antal potentiellt förorenade områden. Att ett område har identifierats
som potentiellt förorenat innebär inte alltid att
det finns en förorening på platsen. Identifieringen
utgör snarare en indikation på att vidare undersökningar behövs i området.
I enighet med Översiktsplan 2010 ska markundersökningar göras i tidigt skede i planering av
områden med misstänkta markföroreningar.
Översiktsplanen anger att bostäder inte ska
byggas på mark som innehåller föroreningar och
att verksamheter inte ska byggas på mark med
föroreningar som överskrider Naturvårdsverkets
generella riktvärden för aktuell markanvändning.
Detta medför krav på sanering av förorenad mark
innan byggnation kan ske i området.

Buller

Buller är oönskat ljud som kan påverka människors hälsa och livskvalitet. Förtätning i tätorten kan
medföra att bostäder och verksamheter kommer
närmare bullerkällor som vägar, järnvägar och

industrier. Vid ny- eller ombyggnation av bostäder,
verksamheter och infrastruktur är det viktigt
att verka för att skapa så goda ljudmiljöer som
möjligt samt att gällande riktvärden för buller inte
överskrids. Befintliga fastigheter och verksamheter som generar buller bör i sin tur vidta åtgärder
för att minska bullret om riktvärdena överskrids.
I Vetlanda är det främsta bullerproblemet trafikbuller i boendemiljöer. I enighet med Översiktsplan 2010 ska kommunen arbeta för att minska
trafikbullret i tätorten. En förbifart öster om
Vetlanda samt föreslagna åtgärder i Centrumplanen väntas medföra minskade bullernivåer
i tätorten till följd av mindre genomfartstrafik,
i synnerhet i tätortens centrala delar. För att
minska trafikbullret är det likväl viktigt att verka
för fler hållbara resor och tystgående fordon.

Luftkvalitet

Genomförda beräkningar och mätningar av luftkvaliteten har visat att luften i kommunen inte
innehåller föroreningsnivåer över gällande miljökvalitetsnormer. I Vetlanda är vägtrafiken en av
de främsta källorna till luftföroreningar. I tätorten
bör därför en minskad genomfartstrafik samt en
större andel resor med hållbara transportslag
och drivmedel eftersträvas.2 Ett annat sätt att
minska luftföroreningar är att arbeta med träd
och grönska som kan binda upp föroreningar och
partiklar i luften. Detta gäller särskilt längs gator
som har eller riskerar att få höga partikelhalter.
2 Se avsnittet Trafik och kommunikationer
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Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark,
byggnader eller anläggningar som kan ge upphov
till utsläpp till mark, vatten och luft eller som kan
generera andra störningar som medför olägenheter för miljön eller människors hälsa. Sådana
störningar kan vara lukt, buller, skakningar, ljus
eller liknande. Miljöfarliga verksamheter delas
enligt miljöbalken in i olika grupper beroende på
verksamhetens typ och storlek:
Tillståndspliktiga verksamheter
(A- och B-anläggningar)
Anmälningspliktiga verksamheter
(C-anläggningar)
Verksamheter som varken är tillståndseller anmälningspliktiga (U-anläggningar).
Miljöfarliga verksamheter bör lokaliseras med ett
säkert avstånd till bostäder eller annan känslig
markanvändning för att minimera störningsrisker.
Befintliga miljöfarliga verksamheter som ligger
centralt i tätorten eller inne i bostadsområden bör
om möjligt omlokaliseras till mer perifera lägen.
Inom planområdet bör nya tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter koncentreras till Brunnsgård
norr om Flugebyvägen och till utvecklingsområdet
Skärpet i norra delen av tätorten. I dessa områden
ska kommunen verka för att det finns tillräckliga
buffertzoner mellan miljöfarliga verksamheter
och kringliggande bostäder eller annan känslig
markanvändning. I övrigt bör nya miljöfarliga
verksamheter lokaliseras utanför tätorten för
att minska riskerna för människors hälsa och
säkerhet. Ny bostadsbebyggelse i tätorten ska i
sin tur inte medföra begränsningar som påtagligt
hämmar befintliga verksamheter och deras utvecklingsmöjligheter.
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Transporter med farligt gods

Inom planområdet är väg 31, 47 och 127 rekommenderade vägar för transport av farligt gods.
Med farligt gods avses ämnen och produkter
som kan orsaka skada på människor, miljö och
egendom vid en olycka eller felaktig hantering
under transport.
I Vetlanda ligger flera verksamheter med
transport av farligt gods, såsom industrier och
bensinstationer, belägna inom eller i närheten av
bostadsbebyggelse. I enighet med Översiktsplan
2010 ska det i planeringen eftersträvas att verksamheter med transporter av farligt gods lokaliseras utanför tätbebyggda områden. Sådana verksamheter bör inte heller lokaliseras i anslutning
till vattentäkter, känsliga naturområden och andra
sårbara områden.
Ny bebyggelse eller annan ändrad markanvändning intill stråk för transporter av farligt gods ska
planeras med särskild riskhänsyn. Detta kan exempelvis innefatta att lokalisera och utforma bebyggelse utifrån lämpliga rekommenderade skyddsavstånd eller vidta förebyggande skyddsåtgärder.
Verksamheter med transport av farligt gods bör i
sin tur lokaliseras i närheten av rekommenderat
vägnät för transport av farligt gods. Befintliga
verksamheter med många transporter av farligt
gods, såsom bensinstationer, som ligger centralt
i tätorten eller inne i bostadsområden bör om
möjligt omlokaliseras till mer perifera lägen.

Markförhållanden

Inom planområdet finns idag inga riskområden
för ras och skred. Den vanligast förekommande

jordarten i Vetlanda kommun är morän som har
goda grundläggningsförhållanden. Stråk av grus
och sand är även vanligt längs med bland annat
Emån och Vetlandabäcken.
I Översiktsplan 2010 finns ett mål om att nya
bostadsområden inte ska planeras på mark med
dåliga geotekniska förhållanden. Dock kan ett
område med dåliga geotekniska förhållanden ha
andra kvaliteter som gör det lämpligt att bebygga
området om det finns ekonomiska förutsättningar
för att säkerställa tillräckliga grundförhållanden.

Vattentäkter

För att skydda människors hälsa är det viktigt
att miminera risken för att vattentäkter utsätts
för föroreningar, vilket är ett mål i Översiktsplan
2010. Föroreningar av dricksvattentäkter kommer
dels från utsläpp av förorenade ämnen i vattendrag och dels från utsläpp på mark som genom
sin genomsläpplighet kan förorena grundvattnet.
Vetlandas största ytvattentäkt Emån är genom
sin närhet till riksväg 47 och 127 särskilt utsatt för
utsläpp från fordonsolyckor.
Områden med infiltrationsbenägna jordarter med
grundvattentillgång är extra känsliga för utsläpp
av föroreningar och kräver därför särskild hänsyn
vid Vetlandas utveckling. Inom planområdet
förekommer infiltrationsbenägna jordarter med
grundvattenförekomster främst i Vetlandabäckens
dalgång mellan Ekenässjön och Vetlanda samt
längs Emådalen. I Översiktsplan 2010 anges att
kommunen ska arbeta med fysiska åtgärder som
minskar risken för att vattentäkter utsätts för
föroreningar, som exempelvis dikestätningar och
anläggning av dagvattendammar.

Planeringsmål

Vetlanda kommun vill uppnå att:
•

Tätorten utvecklas på sätt som förebygger
olägenhet för människors hälsa och miljön.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda kommun:
•

•
•

•

•
•

Vid planering av ny bebyggelse placera och
utforma byggnader på sätt som skapar så
goda ljudmiljöer som möjligt. Vid behöv bör
åtgärder som bullervallar eller avskärmande
bebyggelse användas.
Verka för att buller dämpas så nära bullerkällan som möjligt.
Verka för att miljöfarliga verksamheter och
verksamheter med transport av farligt gods
lokaliseras till lägen med lämpliga avstånd till
bostäder eller annan känslig markanvändning.
o Miljöfarliga verksamheter bör lokaliseras
till norra Brunnsgård och utvecklingsområdet Skärpet.
o Verksamheter med transporter av farligt
gods bör lokaliseras nära rekommenderat
vägnät för transport av farligt gods.
Ta hänsyn till miljöfarliga verksamheter
och vägar för transport av farligt gods vid
planering av ny bebyggelse eller annan
ändrad markanvändning.
Arbeta med vägvalsstyrning inom tätorten dit
transporter med farligt gods kan ske.
Säkerställa att goda grundförhållanden råder
innan byggnation sker på mark med sämre
geotekniska förhållanden.
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Mark- och vattenanvändningskarta. Kartan anger den huvudsakliga mark- och vattenanvändningen inom planområdet. Se förklaringar av begrepp på nästa sida.
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Stadsbygd
Område med stadsbebyggelse och stadsliknande
bebyggelse som i huvudsak används för bostäder,
kontor, handel eller annan verksamhet som är
förenlig med bostäder. Bebyggelsen är indelad
i kvarter åtskiljda av gator, eller har en kvartersliknande struktur. Trafik- och parkeringsytor,
parker och fritidsanläggningar kan ingå. Småorter,
fritidshusområden och bybildningar ingår normalt
i områdestypen Landsbygd.
Verksamheter
Områden för verksamheter som inte bör blandas
med bostäder. Kan utgöras av områden för
verksamheter som kan vara störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor
mängd övrig trafik. I områdestypen ingår såväl
traditionella ”industriområden” som stormarknadsområden och dylikt.
Grönområde
Parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden, samt anlagda
områden för fritidsaktiviteter som främst äger
rum utomhus. Avser grönområde som på grund
av dess stora betydelse för ett stort omland bör
skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö. Stadsdelsparker och mindre grönytor inom ett bostadsområde
ingår normalt i Stadsbygd.
Natur
Område med stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden och där natur- och landskapsvård
bör vara överordnad annan mark- och vattenanvändning. Områden som är viktiga att bevara och
där jord- och skogsbruk och andra näringar bör
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bedrivas på sätt som är förenligt med natur- och
landskapsvårdens intressen. Bör enbart användas
på områden utanför städer och andra orter. I
orter och för så kallade närrekreationsområden
används normalt områdestypen grönområde.
Landsbygd
Område som ytmässigt främst används för areella
näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter, men där också bostadsbebyggelse och
obrukad mark kan förekomma.
Vatten
Vattenområde som inte ingår i de övriga områdestyperna. Ett mindre vattenområde kan ingå
såväl i grönområde, landsbygd och natur som i
stadsbygd.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Utvecklingsområden. Varje utvecklingsområde är i kartan markerat med en siffra för att visa var de olika områdena är belägna. I kartan redovisas även föreslagna
anslutningar till utvecklingsområdena samt dess korsningspunkter till befintligt vägnät. Föreslagna anslutningar och korsningar är schematiska och kan komma att
ändras i den fortsatta planeringen tillsammans med Trafikverket.
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Förtätning centrum
1. Centrum

Bakgrund
I den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda
centrum, antagen 2014, redovisas ett antal
exploateringsytor i centrum. I planen anges att
de utpekade exploateringsytorna är möjlig att
bebygga för utveckling av bland annat handel,
bostadsändamål och kultur och nöje.
Följande ytor finns redovisade för möjlig exploatering av bostäder i Centrumplanen:
Hygiea
Boken
Vesslan
Spinnaren
Delfinparkeringen
Merkurius
Utvecklingsmöjligheter
Centrum föreslås utvecklas genom förtätning med
verksamheter och bostäder i enighet med Centrumplanen. Förtätning i centrum kan även ske på
andra ytor än de som redovisas i Centrumplanen.
I sådana fall ska allmänna riktlinjer tillämpas.1 I
centrum finns ett mindre behov av tillkommande
yta för detaljhandel och restaurang till 2040.2

Kommunen bedömer att cirka 300-400 nya
bostäder i flerbostadshus kan tillskapas i området.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Möjlighet till handel och annan centrumverksamhet i bottenplan ska övervägas vid byggnation inom centrumområdet generellt och
inom området för berikande gatuplansverksamhet i synnerhet.3
-- Verka för fler mindre lägenheter i centrum.
-- Vid all bostadsbyggnation i centrum ska
behovet av bostäder för äldre utredas. Detta
gäller lägenheter för bostadsmarknaden
generellt likväl som specialbostäder.
-- Värna om och utveckla gröna inslag i centrum.
-- Stärk kollektivtrafikens förutsättningar genom
ny bebyggelse i närheten av Vetlanda Resecentrum.
-- Särskilt fokus ska i centrum läggas på arkitektonisk utformning.
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2. Målaregården

Bakgrund
Målaregården är ett centralt beläget verksamhetsområde med verkstäder och bilhandel
blandat med enstaka villatomter. Den norra delen
av område rymmer en äldre småskalig industribebyggelse. Intill området ligger Räddningstjänstens
lokaler. Området ligger i anslutning till större
livsmedelsbutik. I närområdet finns förskola och
grundskola (åk F-3).
Utvecklingsmöjligheter
Målaregården föreslås långsiktig omvandlas mot
en mer blandad bostads- och verksamhetsbebyggelse genom tillskapande av fler bostäder i
området. Befintliga verksamheter styr utvecklingstakten av området. Verksamheter som är förenliga
med bostäder kan bevaras och utvecklas. I
områdets östra del bör kopplingarna mot grönområdet i norr och ridhuset och fotbollsplanerna i
söder stärkas.
På grund av tidigare och befintliga verksamheter
finns potentiella föroreningar på flera platser i
området. Eventuella föroreningar måste tas om
hand innan exploatering kan ske.

Vid utveckling av centrumområdet bör befintliga
grönytor bevaras och mer grönska för rekreation
och klimatanpassning tillskapas. Grönska kan
utvecklas genom gatuträd och planteringar med
mera.
1 Se avsnittet Allmänna riktlinjer
2 Se Handelsutredning Vetlanda 2016

Förtätning bostäder

3 Se BGV-områdets utbredning i Centrumplanen (2014)

Riktlinjer för fortsatt planering
-- Inför byggnation ska hänsyn tas till eventuell
förekomst av markföroreningar och risk för
buller.
-- Exploateringen av området ska beakta miljöfarliga verksamheter i närområdet och deras
utvecklingsmöjligheter.
-- Utnyttja det centrala läget genom en tät, och i
delar, hög bebyggelse.
-- Undersök möjligheter att skapa kombinerade
bostads- och verksamhetslokalar.
-- Öka grönskan i området och stärk kopplingarna mot omgivande målpunkter för gående
och cyklister.
-- Värna framkomligheten för Räddningstjänstens utryckningsfordon.

Förtätning verksamheter
3. Brogårds industriområde

Bakgrund
Brogårds industriområde ligger centralt i tätorten
och rymmer många arbetsplatser. Delar av
området är dock idag relativt lågt utnyttjat.
Genom området går ett stickspår till järnvägen
Vetlanda-Nässjö. I området finns flera miljöfarliga verksamheter samt potentiellt förorenade
områden.
I Brogård ligger flera verksamhetskluster. I västra
Brogård ligger ett avgränsat område där SAPA
bedriver olika verksamheter. I norra Brogård finns
ett flertal företag kopplade till byggservice och i
södra Brogård ligger ett kluster av verksamheter
kopplat till tung trafik och arbetsfordon. I östra
delen av Brogård finns flera större industrier samt
Njudung Energis kraftvärmeverk på Stickanområdet.
Utvecklingsmöjligheter
Brogård föreslås utvecklas genom förtätning med
verksamheter. Med många markanspråk i tätorten
är det viktigt att området förtätas på ett resurseffektivt sätt så att så många verksamheter som
möjligt kan inrymmas. Transportintensiva verksamheter bör koncenteras till södra Brogård med
närhet till Västerleden.

Norra Brogård rymmer idag en blandning av
småskalig industri, kontor och handel. Längs
Magasinsgatan föreslås en långsiktig omvandling
till mer renodlad kontorsverksamheter som kan
dra nytta av närheten till stadskärnan och resecentrum.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Miljöfarliga verksamheter ska lokaliseras så
att de påverkar så få människor som möjligt
och inte medför risker för känsliga mark- och
vattenområden.
-- Mark i anslutning till järnvägen bör företrädesvis utnyttjas av verksamheter med behov
av transporter på järnväg.
-- Skapa en bättre trafiklösning vid korsningen
Brogårdsgatan/Västerleden för ökad trafiksäkerhet och för att undvika tung trafik genom
stadskärnan.
-- Utveckla mer attraktiva och säkra gång- och
cykelstråk genom området.
-- Värna och utveckla gröna inslag då området
är riskområde för värmeöar.4
-- Ta hänsyn till eventuell förekomst av markföroreningar i området.

Den största förtätningspotentialen i området finns
i södra Brogård där det idag finns flera lediga
tomter. Här finns även möjlighet att renovera eller
ersätta äldre bebyggelse med nya lokaler för en
mer effektiv markanvändning.
4 Se kartan Andel grönska i avsnittet Klimat
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Nya bostadsområden
4. Tomasbacken

Areal: ca 3 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som park/
naturmark i FÖP 1993. I gällande stadsplan från 1949
redovisas del av området som park, resterande del
ligger utanför detaljplanelagt område.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Tomasbacken är ett skogsdominerat grönområde
som används som strövområde. Norr om området
finns en blandad bostadsbebyggelse och söderut
ligger industriområdena Brogård och Tomasbacken. Genom området går Prästastigen som
förbinder Näsby i norr med Bäckseda i söder. I
närområdet ligger Tomaslundsskolan och Tändhattens förskola. I områdets norra del ligger idag en
återvinningsstation.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde med flerbostadshus. Ny bebyggelse i
området ska planeras med stor hänsyn till den
omgivande skogen så att den kan fortsätta vara
och utvecklas som ett sammanhängande rekreationsområde. Tillfart till området kan anordnas
från Östanåvägen. Återvinningsstationen bör i
samband med exploatering flyttas till ett annat
läge i närområdet.
Kommunen bedömer att cirka 60 nya bostäder i
flerbostadshus kan tillskapas i området.
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Riktlinjer för fortsatt planering
-- Ta hänsyn till och anpassa ny bebyggelse efter
områdets skogskaraktär, rekreativa värden
och ekosystemtjänster.
-- Ta hänsyn till befintligt grönstråk (Prästastigen) och spridningskorridorer för växter
och djur genom området vid placering av ny
bebyggelse.
-- Upprätthåll ett grönsläpp mellan nya och befintliga bostäder och behåll delar av befintlig
vegetation mot Östanåvägen för att avskärma
området mot gatan.
-- Utnyttja platsens topografi genom en högre
bebyggelse med utsikt över staden.

5. Stensåkra

Areal: ca 1,5 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som park/
naturmark i FÖP 1993 och är i gällande detaljplan
planlagt som park.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i stadsdelen Stensåkra i den
sydöstra delen av tätorten och präglas av storskalig bostadsbebyggelse. Stadsdelen har stora
inslag av grönska och ligger nära Illharjens naturreservat. Norr om området ligger Galgaberget
som är en utpekad kulturkärna. I stadsdelen ligger
en förskola och vid Hargenrondellen ligger ett
område som är planlagt för handelsändmål med
restaurang, drivmedelsförsäljning och livsmedel.
Stensåkra har en förhållandevis hög befolkningstäthet, cirka tio procent av tätortens befolkning
bor i stadsdelen. En hög andel av områdets
invånare är barn.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde. Det finns behov av en större variation i
stadsdelens bostadsbestånd och att bättre knyta
ihop stadsdelen med övriga tätorten. Tillkommande bostadsbebyggelse bör bidra till ett
bredare utbud av boende- och upplåtelseformer
i området. Sambanden mellan Stensåkra och
tätorten i övrigt bör förbättras liksom målpunkter
inom området.
Kommunen bedömer att cirka 20 nya bostäder i
marklägenheter/radhus kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
-- Prioritera boende- och upplåtelseformer som
inte finns i området idag för att skapa ett mer
varierat bostadsbestånd i stadsdelen.
-- Undersök möjlighet för äldreboende.
-- Anpassa exploatering efter områdets rekreativa värden samt med varsamhet till ekosystemtjänster och områdets kulturella värden
(Galgaberget).
-- Eftersträva att ny bebyggelse tillför arkitektoniska kvaliteter till området.
-- Ta hänsyn till Sapas reningsverk nordost om
området.
-- Utveckla målpunkter och mötesplatser i
området och stärk kopplingarna mellan
Stensåkra och tätorten i stort.
-- Genomför hastighetsdämpande åtgärder
längs Kantarellvägen i samband med exploatering.

6. Mellangården

Areal: ca 1 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området är i gällande detaljplan
planlagt som allmän plats (park).
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i ett befintligt bostadsområde
nordost om Kvarndammen och består av en större
grönyta där del används som lekpark. Genom
området går en spridningskorridor för växter och
djur som förbinder Norrgårdens rekreationsområde med Tjustkulleområdet. Genom området går
cykelvägar som är en del av tätortens lokalnät för
cykel.

Riktlinjer för fortsatt planering
-- Undersök möjligheter för bostäder för äldre.
-- Bevara befintliga fastigheters siktstråk mot
Kvarndammen i möjligaste mån, bland annat
genom en låg byggnadshöjd på tillkommande
bostadsbebyggelse.
-- Ta hänsyn till spridningskorridor för växter och
djur samt utpekad kulturkärna sydväst om
området (Kvarndammen).
-- Upprätthåll goda cykelförbindelser genom
samt till och från området.

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde. Ny bebyggelse ska hållas låg för att
värna siktstråk mot Kvarndammen för närboende.
Tillfart med bil bör ske norrifrån där trafiken
ansluter till Nygatan via Norrvägen. Gång- och
cykelvägar ska bevaras för att säkra rekreativa
värden samt goda gång- och cykelförbindelser
mot centrum och kommunal och kommersiell
service norr om området.
Kommunen bedömer att cirka 20 nya bostäder i
radhus kan tillskapas i området.
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7. Mellangårdens ladugård

Areal: ca 1,5 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: I FÖP 1993 redovisas området som
tätortsnära rekreationsområde.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger naturskönt intill Norrgårdens
rekreationsområde. På platsen ligger idag Mellangårdens ladugård. Området har god tillgänglighet
till förskolor, skolor och vårdcentral, i synnerhet
via gång- och cykelvägnätet. Inom området finns
en transformatorstation. Genom området går en
spridningskorridor för växt- och djurliv.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat
om rivning av Mellangårdens ladugård. Vid exploatering av området bör platsens agrara historia
tydliggöras, exempelvis genom att bevara delar
av befintliga byggnader eller i utformning av ny
bebyggelse. Kommunen bedömer att tranformatorstationens placering är förenlig med bostäder.
Gemensam parkering för bostäderna eftersträvas
och kan förläggas mot transformatorstationen.
Kommunen bedömer att cirka 20 nya bostäder i
radhus kan tillskapas i området.
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Riktlinjer för fortsatt planering
-- Anpassa exploatering efter områdets rekreativa värden och med hänsyn till dess ekosystemtjänster.
-- Ta hänsyn till spridningskorridor för växter och
djur.
-- Skapa tydliga entréer in i Norrgårdens rekreationsområde.
-- Upprätthåll ett grönsläpp mellan nya och
befintliga bostäder.
-- Integrera kulturvärden och landskapselement
i exploateringen.
-- Värna grova träd längs Norrvägen.

8. Gästgivaren

Areal: ca 1 hektar. 		
Markägoförhållande: Privat mark.
Planförhållande: Området redovisas som industriområde i FÖP 1993.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Området ligger relativt centrumnära i stadsdelen Karlslund, söder om Torngatan och öster om
järnvägen Nässjö-Vetlanda. I området finns idag
flera industribyggnader. Goda gång- och cykelförbindelser finns mellan området och stadskärnan.
Intill området ligger en mindre livsmedelsbutik.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde. Förslaget innebär en ändrad markanvändning från industri till bostäder. Möjligheter till
bostäder för äldre bör undersökas i området.
Kommunen bedömer att cirka 30-40 nya bostäder
i flerbostadshus kan tillskapas i området.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Buller från omgivande vägar och järnväg ska
beaktas och hanteras.
-- Öka grönskan i området.
-- Undersök möjligheter till bostäder för äldre.
-- Värna siktstråk mot kyrkan.

9. Himlabackarna

Areal: ca 25 hektar.
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Del av området finns redovisat som
bostadsområde i FÖP 1993 och i Översiktsplan 2010.
Den östra delen av området utgör i samma planer
naturmark.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Himlabackarna ligger i norra delen av tätorten,
öster om Nydala handelsområde. Området består
av obebyggd mark i form av öppna jordbruksmarker, igenväxande betesmarker och avverkad skog.
Terrängen är förhållandevis kuperad och området
präglas av höjdskillnader med sluttning främst
mot söder. Den nordöstra delen av området har
höga grundvattennivåer.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde med en blandning av friliggande småhus,
radhus samt flerbostadshus med markkontakt.
Kommunen bedömer att cirka 120 bostäder i
villor och radhus samt en ny förskola kan tillskapas i området.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Skapa attraktiva boendemiljöer genom att exploatera med hänsyn till områdets natur- och
kulturvärden och utblickar.
-- Möjliggör för ett varierat bostadsbestånd med
olika typer av boendeformer, upplåtelseformer, storlekar med mera genom en bebyggelse med varierande utformning och täthet.
-- Utveckla en våtmarkspark i områdets södra

---

del i syfte att omhänderta dagvatten, främja
biologisk mångfald samt tillgängliggöra för
rekreation.
Möjliggör goda kommunikationer till området
med gång, cykel, kollektivtrafik och bil.
Beakta grundvattennivåerna vid höjdsättning
av området.

10. Norget norra

Areal: ca 50 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som planerat
industriområde i FÖP 1993 och som exploateringsområde för industri i Översiktsplan 2010.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Området ligger inom Karlslunds rekreationsområde, väster om Västerleden och sydväst om
Nydala och järnvägen Vetlanda-Nässjö. Området
består till största del av skogsmark som nyttjas för
rekreation med flera stigar och uppmärkta spår.
Mitt i området ligger ett hygge och runt området
finns flera våtmarker. Större delen av området är
relativt plant. I områdets västra del finns ett större
fornlämningsområde som är en utpekad kulturkärna. Området nås från den befintliga tätortsbebyggelsen i Karlslund med gång och cykel via en
tunnel respektive bro över Västerleden.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse. En tätare
bebyggelse med flerbostadshus och radhus kan
tillskapas i den norra delen av området, där
möjligheter till högre bebyggelse ska undersökas.
I den södra och östra delen av området föreslås
främst villabebyggelse. Anslutning till området
bör ske via Hällingevägen, vilket medför behov av
en bättre trafiklösning vid Sävsjövägen. Gång och
cykelförbindelserna mellan området och centrum
respektive Nydala är idag relativt goda med bör
utvecklas. Nya gång- och cykelstråk bör skapas i
området samt söderut mot utvecklingsområdena
Norget södra och Madhagen.
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Långsiktigt väntas behov av en ny förskola uppstå
i området för att täcka platsbehovet i de nya
områdena Norget och Madhagen samt de befintliga stadsdelarna Lövhagen och Karlslund. I den
fortsatta planeringen behöver ytor för en förskola
reserveras på lämplig plats i området i tidigt
skede.
I denna plan pekas en ny hållplats för persontrafik
ut vid järnvägen Nässjö-Vetlanda i anslutning till
Nydala. Inom utvecklingsområdet Norget norra
bör marken intill järnvägen därför användas resurseffektivt med en tätare bostadsbebyggelse för att
bidra till ett bra resandeunderlag.
Kommunen bedömer att cirka 100-140 nya
bostäder i blandad bebyggelse, dock i huvudsak
villor, samt en ny förskola kan tillskapas i området.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Ta hänsyn till och integrera gröna stråk,
spridningskorridorer för växter och djur samt
motionsspår i området.
-- Bostadsbebyggelsen i området bör ha
varierad täthet och upplåtelseformer.
-- Reservera utrymme för en ny förskola i tidigt
skede i planeringen av området.
-- Exploatering ska ske med varsamhet mot
områdets kulturella värden. Kulturvärden bör
integreras i exploateringen.
-- Värna våtmarker inom och i anslutning till
området. Dessa bör användas som fördröjningsytor för vatten.
-- Hantera vägtrafikbuller från Västerleden och
ta hänsyn till att vägen är rekommenderad
väg för farligt gods.
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11. Norget södra

Areal: ca 5 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som park/
naturmark och planerat bostadsområde i FÖP 1993.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Området ligger strax väster om tätorten, norr
om Hällingevägen. En stor del av området består
idag av ett hygge och äldre planteringar. Området
är relativt plant. Bronsåldersgravfältet Tjuvarör
ligger i anlutning till området, på motsatt sida av
Hällingevägen. Motionsspår finns i norra delen av
området. Inom området finns ett instängt område
som riskerar att översvämmas vid kraftigt skyfall.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde. Anslutning till området sker via Hällingevägen, vilket medför behov av en bättre trafiklösning vid Sävsjövägen. Gång och cykelförbindelser
mellan området och tätorten ska utvecklas.
Kommunen bedömer att cirka 30 nya bostäder i
villor kan tillskapas i området.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Ta hänsyn till fornlämningar och integrera
landskapselement och kulturvärden i expolateringen.
-- Planera för grönstråk genom området i
nord-sydlig riktning som följer befintligt stigsystem.
-- Hantera instängt område för att minska risken
för översvämning vid skyfall.
-- Hantera vägtrafikbuller och öka trafiksäkerheten vid Hällingevägen.

12. Madhagen

Areal: ca 22 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som planerat bostadsområde i FÖP 1993 och som exploateringsområde
för industri i Översiktsplan 2010.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Madhagen ligger strax väster om tätorten, norr
om riksväg 127 och sydväst om Hällingevägen.
Området utgörs av ett skogsområde med kuperad
terräng och ett flertal hällar. Inom området ligger
idag ett större hygge. Delar av marken är tämligen
sank. I sydväst sluttar området ner mot Norrasjön
där det ligger en lövsumpskog. Genom området
går ett vattendrag med källflöden, Tvillingkällorna.
2005 genomförde Jönköpings läns museum en
arkeologisk utredning etapp 1 i Karlslund-Madhagen. Utredningen visade att området länge
hävdats genom odling och utmarksbruk. I
Madhagen finns flera agrara och övriga kulturhistoriska lämningar som tillsammans bildar en kulturkärna. Norr om området ligger en registrerad
fornlämning och än längre norrut ytterligare två
registrerade fornminnen, varav det ena är bronsåldersgravfältet Tjuvarör.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde. Anslutning till området bör ske via
Hällingevägen. Idag skapar vägnätet runt området
barriäreffekter mellan Madhagen och övriga
tätorten. Vid utveckling av området behöver
stråken in till centrum förbättras, bland annat
genom bättre möjligheter för gående och cyklister
att passera Västerleden och Sävsjövägen.

Kommunen bedömer att cirka 60 nya bostäder i
villor kan tillskapas i området. Resultatet av vidare
arkeologiska undersökningar kan dock medföra
att antalet bostäder minskas.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Utred de geotekniska förutsättningarna mer i
detalj.
-- Undersök översvämningsrisker vid Norrasjön.
-- Stärk kopplingarna in mot tätorten för gående
och cyklister.
-- Hantera vägtrafikbuller från Sävsjövägen och
ta hänsyn till att vägen är rekommenderad
väg för farligt gods.
-- Genomför en arkeologisk utredning etapp 2 i
området. Denna ska även innefatta området
norr om undersökningsområdet i etapp 1.
-- Exploatering ska ske med varsamhet mot
lämningar inom området och fornlämningarna norr om området.
-- Tillgängliggör och utveckla strandområdet
utmed Norrasjön för rekreation.
-- Värna och utveckla Prästastigen.
-- Ta hänsyn till en eventuell fortsatt expansion
av tätorten västerut långsiktigt.

13. Södra Kråkegården 1

Areal: ca 3 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som tätortsnära
rekreationsområde i FÖP 1993 och som utredningsområde för ny bostadsbebyggelse i Översiktsplan 2010.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i Östanå rekreationsområde intill
sjön Grumlan i den sydvästra delen av Vetlanda.
Rekreationsområdet är välanvänt av både föreningsliv och allmänhet. På senare år har exploateringstrycket varit högt i området på grund av det
attraktiva läget och utbyggnad av infrastruktur i
samband med omvandling av befintlig bebyggelse
från fritidshus till permanenthus. Själva utvecklingsområdet består idag av öppen åkermark som
sluttar ner mot Emån. Åkern inringas och genomkorsars av stenmurar. På en åkerholme på åkerns
nordvästra del ligger en fornlämning i form av ett
gravröse från förhistorisk tid. Söder om området
råder strandskydd för Emån och Grumlan.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde. Ny bebyggelse ska placeras utanför
strandskyddsområdet för Grumlan respektive
Emån. Anslutning till området bör ske från Ryningsvägen via befintlig väg till Sandlandet. Exploatering i området ger behov av åtgärder på del av
vägen för att tillgodose en ökad trafikmängd.
I planering och exploatering av området ska stor
hänsyn tas till dess rekreations- och naturvärden.
Naturvärdena är främst kopplade till områdets
stenmurar, åkerholmar och kantzoner. Dessa
objekt är viktiga spridningskorridorer för växter

och djur och utgör levnadsmiljö för många arter.
Den nordvästra delen av åkern bör bevaras för
att värna den fornlämning som finns på åkern
samt minimera den visuella påverkan norrifrån.
Befintlig motionsstig öster om området behöver
delvis ledas om och entrén in till rekreationsområdet norr om området ska tydliggöras. För att
bättre knyta samman Sandlandet med Bäckseda
föreslås en ny gång och cykelförbindelse skapas
över Emån mot Paradisvallen.
Av det utredningsområde för ny bostadsbebyggelse som pekas ut i Översiktsplan 2010 görs
bedömningen att exploateringen bör begränsas
till utredningsområdets sydöstra del. Detta för
att begränsa intrånget i rekreationsområdet samt
för att knyta an ny bebyggelse till den befintliga
villabebyggelsen i Kråkegården.
Kommunen bedömer att cirka 15 nya villatomter
kan tillskapas i området.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Anpassa exploateringen efter områdets rekreativa värden, naturvärden och med hänsyn till
dess ekosystemtjänster.
-- Värna och ta tillvara på det småskaliga jordbrukslandskapets kulturmiljövärden. Stenmurarna och fornlämningen på åkern ska integreras i bebyggelsen.
-- Bebyggelsen ska anpassas efter platsens topografiska förutsättningar. Del av området bör
bevaras som öppen åkermark.
-- Skapa en tydligare entré till Östanå rekreationsområde i samband med exploateringen.
-- Skapa nytt gång- och cykelstråk över Emån.
-- Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.
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14. Södra Kråkegården 2

Areal: ca 2 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som tätortsnära
rekreationsområde i FÖP 1993 och som exploateringsområde för bostad i Översiktsplan 2010.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i Östanå rekreationsområde,
väster om Ryningsvägen i den sydvästra delen
av Vetlanda. Rekreationsområdet är välanvänt
av både föreningsliv och allmänhet. Utvecklingsområdet består idag av lövträdsdominerad skog
och väl utvecklade buskskikt. Området sluttar i
sydostlig riktning med en lågpunkt i den östra
delen som är ett riskområde för översvämning vid
skyfall. Inom och intill området finns kulturhistoriska lämningar i form av stenmurar som både har
kultur- och naturvårdsvärden. Området korsas av
stigar och motionsspår.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde. Anslutning till området bör ske från
Ryningsvägen via befintlig väg till Sandlandet.
Exploatering i området medför behov av åtgärder
på del av vägen för att tillgodose en ökad trafikmängd.
Kommunen bedömer att cirka 15 nya bostäder i
villor kan tillskapas i området.
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Riktlinjer för fortsatt planering
-- Anpassa exploateringen efter områdets rekreativa värden, naturvärden och med hänsyn
till dess ekosystemtjänster. Utformningen
av området ska ske så att motionsspår och
rekreationsstråk säkerställs för allmänhetens
rekreation i nära anslutning till området.
-- Skapa en tydligare entré till Östanå rekreationsområde i samband med exploateringen.
-- Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.
-- Hantera instängt område för att minska risken
för översvämning vid skyfall.

15. Kråkegården

Areal: ca 1.5 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som park/
naturmark i FÖP 1993. I gällande stadsplan redovisas
området som park.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Området ligger i södra delen av tätorten i stadsdelen Kråkegården och består idag av ängsmark
som sluttar mot väst och söder. Området ligger
inom grönområdet Brunnsgårdsberget vars öppna
gräsmarker är ett av få områden i Vetlanda med
öppna vyer över ett jordbrukslandskap. Området
används idag som strövområde för närboende
och korsas av en gång- och cykelväg som är del i
tätortens lokalnät för cykel. Norr respektive öster
om området går spridningskorridorer för växter
och djur och inom och i angränsning till området
ligger flera stenmurar. På ängen öster om området
ligger en fornlämning i form av en bronsåldersgrav och öster om ängen går den gamla färdvägen
Prästastigen. I delar av området finns risk för
ytnära berg.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde. Anslutning till området bör ske från
Ryningsvägen via befintligt gatunät, i huvudsak via
Tegelbruksvägen. Befintliga trädlinjer bör i möjligaste mån användas som naturliga gränser för
avskärmning mellan ny och befintlig bebyggelse.
Höjden på ny bebyggelse ska anpassas till befintlig
kringliggande villabebyggelse.
Kommunen bedömer att cirka 10 nya bostäder i
villor kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
-- Ta hänsyn till spridningskorridorer för växter
och djur i anslutning till området.
-- Bevara trädlinjer för avskärmning mellan ny
och befintlig bebyggelse.
-- Värna prästastigen och fornlämning på ängen.
-- Säkerställ släpp genom området till ängen
öster om området.
-- Arkeologisk undersökning ska göras på
platsen.

16. Ekängen

Areal: ca 5 hektar. 		
Markägoförhållande: Privat mark.
Planförhållande: Området redovisas som planerat
bostadsområde i FÖP 1993 och som utredningsområde
för bostäder i Översiktsplan 2010
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

---

Utred och hantera vägtrafikbuller från väg 31
och ta hänsyn till att vägen är rekommenderad väg för farligt gods.
Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.

Bakgrund
Området ligger i södra delen av Bäckseda, väster
om riksväg 31 och söder om Paradisvägen. Den
östra delen består av björkskog medan de västra
delarna är låglänta och blöta. Genom området
löper ett dike i öst- västlig riktning. I området finns
flera stora och bevarandevärda ekar.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde. Då området är ett utströmningsområde
med framträngande grundvatten kommer markarbeten behöva göras innan exploatering sker
genom urgrävning av löst material och återfyllning med lämpliga dränerade massor. Ekarna bör
bevaras för att utgöra en kvalitet i området.
Kommunen bedömer att cirka 20 nya bostäder i
villor kan tillskapas i området.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Utred de geotekniska och arkeologiska förutsättningar mer i detalj.
-- Värna och ta tillvara på det småskaliga jordbrukslandskapets kulturmiljövärden.
-- Värna områdets ekar i möjligaste mån och
utveckla spridningskorridorer för växter och
djur samt framtida grönstråk inom och i anslutning till området.
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17. Folkets park

Areal: ca 10 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som park/
naturmark i FÖP 1993.
Tidshorisont: Lång sikt, mer än cirka 12 år.

Bakgrund
Området ligger i östra delen av Vetlanda, i
närheten av Vetlanda motorstadion cirka en
kilometer från centrum. Området gränsar till
Norrgårdens rekreationsområde och består av
skog med goda markförhållanden. Området är
idag bullerpåverkat från motorsportverksamheten
på motorstadion. I anslutning till området finns
ytterligare en bullerkälla i form av en skjutbana.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostadsområde. Området ska planeras som en naturlig
förlängning av intilliggande bostadsområden. Träd
bör användas som en naturlig avskärmning mot
motstadion och skjutbanan. Närheten till natur
och grönområden bör tas tillvara och naturliga
kopplingar in till Norrgårdens rekreationsområde
stärkas.

Riktlinjer för fortsatt planering
-- Hantera buller från motorstadion och skjutbanan. Möjliga bullerdämpade åtgärder på
motorstadion bör undersökas och bullernivåerna vid skjutbanan utredas.
-- Ta hänsyn till framtida grönstråk väster om
området mellan Norrgårdens rekreationsområde och Brunnsgårds rekreationsområde.5
-- Undersök möjligheter och behov av att
förlänga Missionsgatan till området.
-- Undersök möjligheter för äldreboende i
området.
-- Ta hänsyn till en eventuell anslutning till en
framtida förbifart Vetlanda-Ekenässjön respektive eventuellt behov av en ny väg mellan
Himlabackarna och motorstadion öster om
området.6

Kommunen bedömer att cirka 30-40 nya bostäder
i villor kan tillskapas i området. Bostadsbyggnation i området sker under förutsättning att bullret
från motorstadion inte överskrider gällande
gränsvärden för buller.

5 Se kartan Grönstruktur i avsnittet Friluftsliv och
rekreation
6 Se avsnittet Utvecklingsstrategi i kapitel 2
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Nya verksamhetsområden
18. Skärpet

Areal: ca 21 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas delvis som
planerat industriområde och delvis som park/
naturmark i FÖP 1993. I Översiktsplan 2010 redovisas
området som exploateringsområde för industri.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Området ligger norr om Nydala handelsområde,
nordost om riksväg 31. På motsatt sida väg 31, i
verksamhetsområdet Nydala västra, finns industriverksamheter inom tillverkning och lager och
logistik. Utvecklingsområdet består idag främst
av barrblandskog med dominans av tall. Området
sluttar i sydvästlig riktning ned mot riksväg
31. I den nordvästra delen av området finns
en lågpunkt som riskerar att översvämmas vid
kraftigt skyfall. Inom området finns en transformatorstation samt ett par agrara lämningar.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt verksamhetsområde som en utvidgning av befintligt
verksamhetsområde i Nydala. Området bedöms
lämpligt för transportintensiva verksamheter
samt för verksamheter med transporter av farligt
gods. Anslutning till verksamhetsområdet bör
ske söderifrån via befintligt vägnät. På längre sikt
kan verksamhetsområdet komma att fortsätta
växa norrut längs med väg 31. Norr om området
behöver utrymme reserveras för en eventuell
anslutning till en framtida förbifart Vetlanda-Ekenässjön.7 Vid utveckling av området inom denna
7 Se avsnittet Utvecklingsstrategi i kapitel 2

planperiod ska hänsyn således tas till eventuellt
behov av en större trafiklösning norr om verksamhetsområdet.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Skyltlägen bör prioriteras till verksamheter
med behov av synlighet.
-- Utred de geotekniska förutsättningarna mer i
detalj.
-- Säkerställ säkra anslutningar till väg 31 för
transporter med farligt gods.
-- Hantera instängt område för att minska risken
för översvämning vid skyfall.
-- Vid planering och utbyggnad av området ska
möjligheten att långsiktigt förlänga verksamhetsområdet norrut beaktas liksom behov av
en anslutning till en framtida förbifart Vetlanda-Ekenässjön.
-- Ta hänsyn till framtida grönstråk norr om
området och arbeta med vegetation inom
området för att minska risken för värmeöar.

19. Nässja norra

Areal: ca 7 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal och privat mark.
Planförhållande: Området redovisas som planerat
industriområde i FÖP 1993 och som exploateringsområde för industri i Översiktsplan 2010.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Området ligger i västra delen av tätorten, söder
om väg 127 och väster om Västerleden. Sydväst
ligger Vetlanda golfbana. Området är flackt och
utgörs i huvudsak av ett utfyllt industriområde
som idag används som byggupplag och skrot.
Utfyllnaden har gjorts i ett utströmningsområde
och grundvattenytan står högt i området. Norr
och öster om utfyllnaden ligger ett naturligt
våtområde. Det finns risk för att stora mängder
torv förekommer under fyllnadsmaterialet.
Söder om utvecklingsområdet går cykelleden
mellan Vetlanda och Myresjö/ Landsbro samt
gamla Östanåvägen som båda är välanvända
rekreationsstråk.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt verksamhetsområde. Exploatering i området förutsätter
att skroten omlokaliseras. Då området är ett
utströmningsområde med framträngande grundvatten kommer markarbeten genom urgrävning
av löst material och återfyllning med lämpliga
dränerade massor behöva göras inför en exploatering.

exempelvis lättare industri och logistik. Närheten
till Grumlan, där ett vattenskyddsområde är under
utredning, gör att området inte bedöms lämpligt
för transporter med farligt gods eller för etablering av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.
Anslutning till området bör ske via väg 127,
eventuellt via en ny rondellösning strax väster om
Lövhagsrondellen. Utveckling av området ska ske
med så begränsad negativ påverkan som möjligt
på befintliga gång- och cykelstråk i anslutning till
området. Befintlig vegetation mot Sävsjövägen
bör bevaras i möjligaste mån för att värna den
gröna entrén in till Vetlanda för resenärer västerifrån.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Utred de geotekniska förutsättningarna mer i
detalj
-- Undersök eventuell förekomst av föroreningar
i de befintliga fyllnadsmassorna.
-- Ta hänsyn till grönstråk, spridningskorridorer
för växter och djur samt gång och cykelvägar i
närområdet.
-- Värna befintlig vegetation mot Sävsjövägen.

Området lämpar sig för verksamheter i behov
av god tillgänglighet till större trafikleder, som
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20. Nässja södra

Areal: ca 6 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som planerat
industriområde i FÖP 1993. Del av området redovisas
som exploateringsområde för industri i Översiktsplan
2010.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Området ligger i västra delen av tätorten, söder
om väg 127 och väster om Västerleden. Området
ligger norr om befintligt verksamhetsområde i Nässja. Västerut ligger Vetlanda golfbana.
Området består idag av barrskog med en
central våtmark som har en grundvattennivå vid
markytan. Våtmarken utgör ett instängt område
som riskerar att översvämmas vid kraftigt skyfall.
I områdets sydvästliga hörn finns ett par röjningsrösen samt en fornlämning i form av gravfält.
Området används idag för rekreation med stigar
samt ett uppmärkt motionsspår som går genom
området. Norr om utvecklingsområdet går cykelleden mellan Vetlanda och Myresjö/ Landsbro och
västerut ligger gamla Östanåvägen som båda är
välanvända rekreationsstråk.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som ett nytt verksamhetsområde som ansluter till befintligt verksamhetsområde i Nässja. Området lämpar sig för
verksamheter i behov av skyltlägen eller god tillgänglighet till större trafikleder, som exempelvis
lättare industri och logistik. Närheten till Grumlan,
där ett vattenskyddsområde är under utredning,
gör att området inte bedöms lämpligt för trans80

porter med farligt gods eller för etablering av
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.
Anslutning till området bör ske via väg 127,
eventuellt via en ny rondellösning strax väster om
Lövhagsrondellen. Utveckling av området ska ske
med så begränsad negativ påverkan som möjligt
på befintliga gång- och cykelstråk genom och i
anslutning till området.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Skyltlägen bör prioriteras till verksamheter
med behov av synlighet.
-- Ta hänsyn till fornlämning, grönstråk, spridningskorridorer och gång och cykelvägar i närområdet. Gröna stråk för passage bör lämnas
för att säkra rekreationsvärdena i området.
-- Avskärma verksamhetsområdet från gamla
Östanåvägen med vegetation.
-- Ta hänsyn till golfbanan vid utveckling av
området.
-- Hantera instängt område för att minska risken
för översvämning vid skyfall. Vid exploatering
kompensera befintlig våtmark i området med
en ny våtmark söder om området.8

8 Se kartan Fördröjningsytor i avsnittet Klimat

Nytt skolområde
21. Mossgård

Areal: ca 1,5 hektar. 		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som
park/naturmark i FÖP 1993.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i södra delen av tätorten,
sydväst om Mela kvarn och Emån. Befintlig
villabebyggelse finns norr samt väster om
området. Området avgränsas i öster av den
nedlagda järnvägen mellan Vetlanda och Åseda.
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (Byestad).
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas genom en ny förskola.
Vid utveckling av området ska hänsyn tas till
den befintliga närmiljöns kvaliteter. Anslutning till området bör ske från Bäcksedavägen
via Melavägen. Detta kräver dock åtgärder på
vägnätet för ökad trafiksäkerhet.
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, själva kärnan i riksintresset ligger dock
på andra sidan riksväg 31. Kommunen gör bedömningen att riksintresset inte påtagligt skadas
av föreslagen markanvändning. Riksintresset ska
dock beaktas i den fortsatta planeringen och vid
utformning av skolområdet.

Riktlinjer för fortsatt planering
-- Ta hänsyn till riksintresse för kulturmiljövården genom att värna områdets kulturhistoriska prägel och natursköna omgivning.
-- Ta hänsyn till spridningskorridorer för växter
och djur samt framtida grönstråk för allmänhetens rekreation öster om området.9
-- Förbättra angöringsmöjlighet för bil, cykel och
gång via befintligta gatunät samt gång- och
cykelnät.
-- Hantera vägtrafikbuller från väg 31 och ta
hänsyn till att vägen är rekommenderad väg
för farligt gods.
-- Bevara befintlig vegetation mellan skolgården
och riksväg 31 i möjligaste mån.
-- Lokalisera och utforma förskolan med hänsyn
till intilliggande småskalig djurhållning.
-- Området bör utredas och höjdsättas så att
risken för översvämning minimeras.

22. Sjukhusparken

Areal: ca 1.5 hektar.		
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som allmänt
ändamål i FÖP 1993 och är i gällande stadsplan från
1961 planlagt som område för allmänt ändamål.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Kommunens lokalförsörjningsplan för förskolan
(2016) visar på ett behov av att ersätta tillfälliga
och undermåliga lokaler med nya lokaler. Flera
förskolor i behov av ersättning ligger i förskoleområdet Östra centralorten, vilket ger behov av
en ny förskola i denna del av Vetlanda. I lokalförsörjningsplanen pekas Sjukhusparken ut som en
lämplig plats för detta. På aktuell plats ligger idag
Esplanadens förskola samt den tillfälliga enheten
Bäckagårdens förskola.

Byggnation av en förskola i Sjukhusparken
kommer att innebära behov av rivning av Hus 05
för att ge plats för en ny förskola.
Byggnation av en förskola i Sjukhusparken
kommer att innebära behov av att riva byggnad
där befintlig förskola finns idag för att ge plats för
en ny förskola.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Ta hänsyn till områdets rekreativa värden och
värna dess öppna karaktär och siktstråk mot
Vetlandabäcken och omgivande naturpark.
-- Ta hänsyn till naturkärna, kulturkärnor samt
spridningskorridor för växter och djur i anslutning till området.

Bäckstråket, som angränsar området i söder, utgör
både en kulturkärna och en spridningskorridor för
växter och djur. Norr om området ligger Norrgårdens gravfält som är en natur- och kulturkärna.
Hela området runt Sjukhusparken och Forngården
är upptaget i den kulturhistoriska utredningen för
Vetlanda tätort (2014) där det beskrivs ha både
natur- och kulturhistoriska värden.

9 Se kartan Grönstruktur i avsnittet Friluftsliv och
rekreation

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för en ny förskola, parkändamål, ungdomsverksamhet och rekreation.
Byggnation av en ny förskola i området täcker
platsbehov i förskoleområdet Östra centralorten
samt ersätter befintliga enheter som kommer att
avvecklas i närområdet. Anslutning till området
bör ske från Norra Esplanaden.
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Utredningsområde
23. Tjustkulle

Bakgrund
Tjustkulle ligger i norra delen av tätorten, söder
om Nydala handelsområde. Själva utredningsområdet inrymmer både Tjustkulle idrottsområde
och grönområdet Tjustkulle. Den norra delen
av grönområdet består idag av ett hygge med
planterad lövskog. Södra delen av grönområdet
utgörs av själva Tjustkulle. Tjustkulle har höga
natur- och kulturvärden och är utpekad som
både en natur- och kulturkärna. Grönområdet
korsas av ett par spridningskorridorer för växter
och djur. Söder om kullen ligger Hvetlanda GIF IP.
Delar av Tjustkulle och Tjustkulle idrottsområde
är bullerutsatt från trafiken på Västerleden och
järnvägen Nässjö-Vetlanda som ligger väster om
området. Goda gång- och cykelförbindelser finns
till området från olika delar av tätorten.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för idrottverksamhet samt en ny grundskola. Förutsättningarna
för detta ska inför granskningsversionen av
denna plan undersökas i en särskild utredning
av området. Utredningen ska innehålla förslag
på disposition av utredningsområdet samt ta ett
helhetsgrepp på trafiksituationen i området. I
utredningen ska även möjligheter att rymma en
ny grundskola i området undersökas. Då tätortens
framtida bebyggelseutveckling i enighet med
denna plan är koncentrerad till den nordvästra
delen av Vetlanda utgör Tjustkulle en strategisk lokalisering av en grundskola för att täcka
framtida platsbehov.10
10 Se avsnittet Utvecklingsstrategi i kapitel 2
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Att lokalisera en ny grundskola inom eller i anslutning till idrottsområdet ger flera samordningsvinster, exempelvis genom att ge skolan möjlighet
att nyttja befintliga anläggningar för idrottsverksamhet. Skolverksamheten har även möjlighet att
nyttja Tjustkulle för lek och rekreation.
I utredningen av området ska utrymme för en
framtida bytespunkt reserveras i norra delen av
utredningsområdet.11 Själva Tjustkulle bedöms
utifrån dess topografi samt höga natur- och
kulturvärden inte lämplig att bebygga. Tjustkulle inkluderas dock i utvecklingsområdet för att
undersöka möjligheterna att utveckla grönområdet för motion och rekreation samt förbättra
tillgängligheten till och i området.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Ta hänsyn till spridningskorridorer för växter
och djur samt utpekad natur- och kulturkärna
på Tjustkulle.
-- Hantera trafikbuller från väg och järnväg.
Vid behov bör bullervallar och avskärmande
bebyggelse användas.
-- Ta ett helhetsgrepp på trafiklösningar och
kommunikationer till och i området.

11 Se avsnittet Trafik och kommunikationer

Tätortsnära lantligt boende
24. Upplanda

Bakgrund
Upplanda ligger i den sydöstra delen av tätorten,
mellan Västerleden och väg 47, Emån och väg
125. Det aktuella området ligger på den sydöstra
delen av Upplandaåkern. Befintlig bostadsbebyggelse finns längs en grusväg i södra delen av Upplandåkern där kommunen också har ett förråd.
Upplanda består idag främst av kommunägd
jordbruksmark och är förknippat med hästhållning
i olika former. Vetlanda Ridhus och dess verksamhet finns i anslutning till området och del av
området används idag av ridklubben. Närheten till
större vägar gör att området delvis är bullerpåverkat.
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (Byestad) och gränsar till Emån som är riksintresse för naturvård samt ett Natura2000-område. Delar av området omfattas av strandskydd
för Emån.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för tätortsnära
lantligt boende i form av villabebyggelse med
hästgårdskaraktär med möjlighet att bruka del av
åkermarken. För att bevara det öppna landskapet och värna en fortsatt hästhållning i området
ska tillkommande bebyggelse vara av småskalig
karaktär. Ridklubben ska även fortsättningsvis
kunna nyttja del av området för sin verksamhet.
Anslutning till området bör ske via den befintliga
tillfartsvägen i södra delen av Upplandaåkern
förutsatt att vissa åtgärder görs på vägen.

Då området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården bör områdets användning och
utformning anpassas efter riksintressets värden.
Kommunen gör bedömningen att riksintresset
inte påtagligt skadas av föreslagen markanvändning. Fastigheterna ska lokaliseras utanför strandskyddsområde. Bevarandet av brukningsvärd jordbruksmark ska särskilt beaktas enligt Miljöbalken.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Detaljplan för området ska arbetas fram.
-- Arkeologisk undersökning ska göras på
platsen.
-- Ta hänsyn till riksintresse för kulturmiljövården, naturvård samt vattenskyddsområde
öster om Upplanda.
-- Ta hänsyn till spridningskorridorer för växter
och djur samt grönstråk för allmänhetens
rekreation.
-- Värna och ta tillvara på det småskaliga jordbrukslandskapets kulturmiljövärden.
-- Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.
-- Ny bebyggelse ska försörjas med kommunalt
vatten och avlopp.

25. Byestad

Bakgrund
Byestad/Flugeby är en lantlig boendemiljö cirka 3
kilometer från Vetlanda centrum. Befintlig bebyggelse består av villor som ligger i ett småskaligt
jordbrukslandskap vid Emån. Byestad och Flugeby
skiljs åt av väg 47. Marken i området är privatägd.
Den östra delen av området innefattas i riksintresse för kulturmiljövården (Byestad). Området ligger
inom befintligt verksamhetsområde för vatten och
avlopp.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för tätortsnära lantligt
boende i form av enstaka utspridda villatomter
som tillskapas i takt med efterfrågan. Någon
större exploatering anses ej lämplig i området.
Detaljplaneläggning bedöms ej nödvändigt. Ett
områdesprogram bör dock utarbetas med mer
detaljerade beskrivningar och förutsättningar,
inklusive exploateringsgrad.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Ta fram ett områdesprogram för området.
-- Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.
-- Ta hänsyn till utpekad naturkärna och övriga
naturvärden inom området.
-- Värna och ta tillvara på det småskaliga jordbrukslandskapets kulturmiljövärden.
-- Ny bebyggelse ska försörjas med kommunalt
vatten och avlopp och bör ingå i verksamhetsområde.

26. Föreda

Bakgrund
Föreda ligger nordväst om tätorten, i ett småskaligt jordbrukslandskap med utspridd bebyggelse
av lantlig karaktär. Marken i området är privatägd.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för tätortsnära lantligt
boende i form av enstaka utspridda villatomter
som tillskapas i takt med efterfrågan. Någon
större exploatering anses ej lämplig i området.
Detaljplaneläggning bedöms ej nödvändigt. Ett
områdesprogram bör dock utarbetas med mer
detaljerade beskrivningar och förutsättningar,
inklusive exploateringsgrad.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Ta fram ett områdesprogram för området.
-- Ta hänsyn till utpekade naturkärnor och
övriga naturvärden i området.
-- Värna och ta tillvara på det småskaliga jordbrukslandskapets kulturmiljövärden.
-- Ny bebyggelse bör företrädesvis placeras i
skogsbryn.
-- Utred lämplig teknisk lösning för vatten och
avlopp.
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27. Sandåkra

Bakgrund
Sandåkra ligger söder om Vetlanda tätort, i ett
småskaligt jordbrukslandskap med utspridd bebyggelse av lantlig karaktär. Det aktuella området
ligger cirka 1 km öster om väg 31. Marken i
området är privatägd och ägs av von Liewens donationsstiftelse. Inom området finns flera skyddsvärda träd.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för tätortsnära lantligt
boende i form av villor. Exploatering av området
ska föregås av detaljplaneläggning.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Detaljplan för området ska arbetas fram.
-- Ta hänsyn till skyddsvärda träd inom området.
-- Värna och ta tillvara på det småskaliga jordbrukslandskapets kulturmiljövärden.
-- Utred lämplig teknisk lösning för vatten och
avlopp.

28. Hökås

Bakgrund
Hökås ligger söder om Vetlanda tätort, väster
om väg 31. Området ligger intill sjön Grumlan
och delar av området omfattas av strandskydd.
Marken i området är privatägd. Inom området
finns idag både fritidshus och permanenthus.
Området ligger inom befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Landskapet består i
norra delen av ett småskaligt jordbrukslandskap
medan den södra delen utgör ett skogsdominerat
landskap. Området rymmer två naturkärnor och
korsas av en spridningskorridor för växter och
djur. Inom området finns flera kulturhistoriska
lämningar. I norra delen av området samt inom
större delen av strandskyddsområdet för Grumlan
finns risk för översvämning vid höga flöden.
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för tätortsnära lantligt
boende i form av villor. Utvecklingen bör ske
genom komplettering av befintlig bebyggelse.
Nya bostadsområden bedöms ej lämpligt då
området även fortsättningsvis ska ha en lantlig
prägel. Under senare år har såväl omvandling från
fritidshus till permanenthus som nybyggnation
skett i området. Denna utveckling föreslås fortgå.
Ny bebyggelse eller ombyggnad som kan förändra
karaktären på området bör föregås av detaljplan.
Ny bebyggelse ska lokaliseras utanför strandskyddat område.
I Översiktsplan 2010 redovisas området som ett
omvandlingsområde. Översiktsplanen anger planeringsstrategier som utgör underlag för framtida
planläggning och bygglov i omvandlingsområden.
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Dessa strategier återfinns, med vissa ändringar
och tillägg, i riktlinjerna nedan.
Området angörs idag via enskilda vägar och
vägsamfälligheter. Vid nybyggnation och omvandling av fritidshus till permanentboenden ökar
belastningen på vägarna vilket kan kräva en högre
vägstandard. Det är därför viktigt med dialog med
berörda vägföreningar och markägare innan ny
bebyggelse planeras.
Riktlinjer för fortsatt planering
-- Ny bebyggelse ska som regel föregås av
detaljplan, med undantag om det gäller en
enstaka byggnad och sker på eller i direkt
anslutning till befintlig tomtplats.
-- I område med stort tryck på omvandling och
som är tätortsnära ska detaljplan upprättas
innan bygglov.
-- Nybyggnation ska föregås av avtal med berörd
samfällighetsförening och eventuell berörd
markägare för att lösa utfartsfrågan.
-- Vid nybyggnad samt om- och tillbyggnad bör
byggnadsytan bli högst 1/5 av tomtytan.
-- Värna och ta tillvara på det småskaliga jordbrukslandskapets kulturmiljövärden.
-- Ta hänsyn till utpekade naturkärnor och
övriga naturvärden i området.
-- Ny bebyggelse ska försörjas med kommunalt
vatten och avlopp och bör ingå i verksamhetsområde.

Omvandlingsområden
29. Byaberg/Sandlandet

Bakgrund
Byaberg/Sandlandet ligger vid sjön Grumlan i
sydvästra delen av tätorten. Området ligger inom
Östanå rekreationsområde som rymmer ett flertal
motionsspår. I området finns befintliga bostadstomter som avstyckades år 2010. Området ligger
inom kommunalt verksamhetsområde för VA.
Utvecklingsmöjligheter
I Byaberg/Sandlandet pågår omvandling av
bostäder från fritidshus till permanenthus.
Nedanstående riktlinjer reglerar byggrätter inom
befintliga tomter. Begränsningen i byggrätter
avser att säkerställa karaktären på området. Ingen
utökning av tomtmarken planeras. Östanå rekreationsområde berörs därför inte ytmässigt av
omvandlingen.
För området ska detaljplan tas fram. Nedanstående riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige
2011-02-16, ska användas i detaljplaneläggning av
området.

Riktlinjer för fortsatt planering
Byggrätter:
-- Största tillåtna byggnadsarea är 1/5 av
tomten, dock sammanlagt högst 160 kvadratmeter för samtliga byggnader, varav huvudbyggnad högst 110 kvadratmeter.
• oavsett hur stor tomten är, eller om 2
tomter slås ihop, så gäller 160 respektive
110 kvadratmeter
• tomt = avstyckad tomt
• friggebod får alltid byggas utöver planens
areabegränsningar.
-- Högsta byggnadshöjd är 3,9 m för huvudbyggnad, övriga 2,8 m.
-- Största taklutning är 34 grader, sadeltak utan
takkupor föreskrivs.

30. Östanå stugområde

Bakgrund
Östanå ligger vid sjön Grumlan, cirka 3 kilometer
från Vetlanda centrum. Området ligger inom
Östanå rekreationsområde där det finns elljusspår, promenadslingor, cykelleder, golfbana,
tennisbanor, bad och camping. I Östanå stugområde, som började etableras under 1930-talet, finns
idag ca 110 stugor som fram till de senaste åren
legat på kommunalägda arrendetomter. Idag är
flertalet stugtomter friköpta och ägs av stugägarna. Området ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA.
Utvecklingsmöjligheter
I Östanå stugområde pågår omvandling av
bostäder från fritidshus till permanenthus.
Nedanstående riktlinjer reglerar byggrätter inom
befintliga tomter. Begränsningen i byggrätter
avser att säkerställa karaktären på området, varför
också befintlig indelning i tomter behålls. Ingen
utökning av tomtmarken planeras. Östanå rekreationsområde berörs därför inte ytmässigt av
omvandlingen.
För området ska detaljplan tas fram. Nedanstående riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige
2011-02-16, ska användas i detaljplaneläggning av
området.
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Riktlinjer för fortsatt planering
Byggrätter:
-- Största tillåtna byggnadsarea är 1/4 av
tomten, dock högst 90 kvadratmeter.
• oavsett hur stor tomten är, eller om 2
tomter slås ihop, så gäller 90 kvadratmeter
• tomt = ianspråktagen tomtyta
• friggebod får alltid byggas utöver planens
areabegräsningar.
-- Högsta byggnadshöjd är 3,4 m för huvudbyggnad, övriga 2,8 m.
-- Största taklutning är 34 grader, sadeltak utan
takkupor föreskrivs.
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GRÖNOMRÅDEN OCH GRÖNSTRÅK
Grönområden

A. Norrgårdens rekreationsområde

Området är ett av Vetlandas mest använda rekreationsområden och har samtidigt höga naturvärden kopplade till de grova ekarna och det gamla
odlingslandskapet. Norrgården nyttjas av många
föreningar såväl som av skolor och förskolor.
Området är särskilt viktigt att bevara och utveckla
på grund av det tätortsnära läget, dess storlek
samt på grund av den varierande, rofyllda och
upplevelserika naturen.

B. Tjustkulle

Grönområdet är en värdefull natur och friluftsmiljö med möjlighet till rekreation och motion
i upplevelserik miljö. Tjustkulle har höga naturvärde knutna till de stora ekarna och de öppna
betade gräsmarkerna. Området är både en
utpekad kultur- och naturkärna och ett landmärke
i tätorten. Tjustkulle används i stor utsträckning
av föreningslivet och av många förskolor och
skolor. Möjligheterna till motion och rekreation
i området bör utvecklas för ökad användning,
bland annat genom att förbättra tillgängligheten
till och i området.

C. Kvarndammen till Forngårdsparken
Grönområden. Grönområden av stor enskild betydelse likväl som för tätortens sammanhängande grönstruktur utifrån dess rekreativa, ekologiska, kulturella och klimatanpassande värden. I kartan är framtida grönområden schematiskt redovisade och dess gränser kommer att justeras i den fortsatta planeringen.

Området inkluderar flera välanvända parker som
hänger samman via Bäckstråket. Området rymmer
populära promenadstråk och har många sociala
och kulturella målpunkter. Bäckstråket med dess
parker har även ett ekologiskt värde som spridningskorridor för växter och djur.
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D. Galgabergsområdet

Området används av människor för bostadsnära
rekreation och av förskolor. Galgabergets variation
av gammal skog, barr- och lövträd samt tillgång
till vatten gör området värdefullt för växt- och
djurlivet i Vetlanda. Då området utgör en grön
kil mellan två industriområden fyller det även en
viktig funktion som temperaturreglerare.

E. Illharjen

Området har mycket höga naturvärden och är ett
välbesökt rekreationsområde. Illharjen är tillgänglighetsanpassat och utgör en stor pedagogisk
resurs för Vetlandas förskolor och skolor.

F. Emån och Mela kvarn

Området vid Mela kvarn har höga ekologiska
värden med ett rikt växt- och djurliv. Det utgör
även ett rekreationsstråk som förbinder Bäckseda
med Illharjen.

G. Tomasbacken

Grönområdet är en tillgång för människors rekreation i den västra delen av staden. Den gamla
skogen i området är av betydelse för den biologiska mångfalden. Området utgör även en knutpunkt
i Vetlandas sammanhängande grönstruktur och
kopplar ihop flera stråk och spridningskorridorer.

H. Brunnsgårdsberget

Brunnsgårdsberget har höga naturvärden med
många stora ekar, artrik flora samt ett flertal
stenmurar och odlingsrösen. De öppna gräsmarkerna är ett av få områden i Vetlanda med
öppna vyer över ett jordbrukslandskap och har
därigenom höga kulturella värden. Området
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används som strövområde för närboende och
förbinds via Prästastigen med närliggande grönområden.

I. Östanskog/Kråkegården

Området mellan Östanskog och Kråkegården
utgör ett våtmarksområde som är viktigt för den
biologiska mångfalden samtidigt som det tar hand
om vatten vid höga flöden samt håller kvar vatten
i landskapet vid torka.

J. Östanå

Östanå är ett rekreationsområden som rymmer
en mängd olika friluftsaktiviteter såsom motionsspår, golf, frisbeegolf, beachvolley- och tennisbanor. Området används både för den organiserade
och den allmänna rekreationen. Närheten till
vatten och variationen av naturtyper gör området
värdefullt och uppskattat av både Vetlandabor
och turister, samtidigt som det är viktigt för
stadens växt- och djurliv.

K. Norget södra

Området är en del av Karlslunds rekreationsområde och utgör i delar ett våtmarksområde.
Våtmarker förser oss med värdefulla ekosystemtjänster som att rena vatten, minska risken för
översvämning samt hålla vatten i landskapet vid
torka. När Vetlanda växer västerut kommer detta
grönområde att fylla en viktig biologisk och klimatanpassande funktion samt ha stor betydelse för
människors möjlighet att besöka intressant natur
nära bostaden.

L. Nytt grönområde Föreda/Karlslund

I denna plan pekas ett nytt bostadsområde,

Norget, ut inom Karlslunds rekreationsområde.
Vid byggnation i Norget finns behov av att kompensera exploateringen med ett nytt grönområde
Föreda/Karlslund för att säkra bostadsnära rekreationsmöjligheter för nya och befintliga hushåll i
närområdet. Det befintliga rekreationsområdet
flyttas således västerut. Föredas jordbruksmarker har höga sociala, kulturella och ekologiska
värden som bör bevaras och nyttjas som del i
det framtida grönområdet. Grönområdet bör
även täcka in skog och våtmarker och ansluta
till Föredasjön. I utvecklingen av grönområdet
finns behov av att anlägga en motionsslinga som
ansluter till och delvis ersätter den befintliga motionsslingan i Karlslunds rekreationsområde.

M. Nytt grönområde Palmsholm

När Vetlanda växer norrut ökar behovet av funktionella grönområden i denna del av tätorten. Det
aktuella grönområdet, beläget nordväst om Himlabackarna, rymmer betesmarker, fornminnen,
barrskogar och våtmarker. Grönområdet kommer
även att fungera som en buffertzon mellan
bostäder i Himlabackarna och det utpekade nya
verksamhetsområdet Skärpet.

N. Nytt grönområde Brunnsgård

Beläget norr om Brunnsgårds industriområde
kommer detta grönområde att utgöra en viktig
koppling mellan tätorten och omgivande naturområden. I Byestads jordbrukslandskap finns
värdefulla betesmarker och fina utblickar över
landskapet. När Vetlanda långsiktigt växer österut
ökar behovet av attraktiva grönområden i denna
del av tätorten.

Grönstråk

1. Bäckstråket

Bäckstråket är av stor betydelse för den vardagliga
motionen genom att det förbinder centrum med
Vetlandas ytterområden. Stråket har ekologiskt
värde som spridningskorridor för växter och djur.

2. Banvallen

Grönstråket förbinder centrum med omgivande
landskap i väster.

3. Prästastigen

Prästastigen är en gammal färdväg med höga kulturhistoriska värden. Stråket förbinder ett flertal
grönområden i de västra delarna av Vetlanda och
fungerar både som promenadstråk och spridningskorridor.

4. Kraftledningsstråket

Grönstråket går genom många bostadsområden
och förbinder tätortens grönområden med Föreda
och Karlslunds rekreationsområde i norr.

5. Emån

Emån har höga ekologiska värden med ett rikt
växt- och djurliv. Emån präglar stora delar av
Bäckseda och ger identitet till området.
Grönstråk. Grönstråk av stor enskild betydelse likväl som för tätortens sammanhängande grönstruktur utifrån dess
rekreativa, ekologiska, kulturella och klimatanpassande värden. I kartan är framtida grönstråk schematiskt redovisade
och deras dragningar kommer att justeras i den fortsatta planeringen.

6. Brunnsgård

Grönstråket förbinder Bäckstråket med naturområdena norr om Brunnsgård. Stråket bör utvecklas
och göras tydligare för ökad användning och
funktion.
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7. Våtmarkspark

Grönstråket utgörs av en våtmarkspark som
förbinder Bäckstråket med Norrgårdens rekreationsområde. Våtmarksparken ger möjligheter för
både människors rekreation och för spridning av
växter och djur.

8. Nytt stråk norr om Norrasjön

Stråket möjliggör vattenkontakt för människor och
fungerar som en grön skyddszon mot vattnet med
spridningsmöjligheter för växter och djur.

9. Nytt stråk genom Karlslunds rekreationsområde

Grönstråket knyter ihop tätortens grönområden
med det framtida grönområdet Föreda/Karlsund
och möjliggör för människor att ta sig ut i naturen.

10. Nytt stråk norra Vetlanda

Grönstråket utgör en viktig framtida länk mellan
rekreationsområden i norra delen av Vetlanda.

11. Nytt stråk söder om motorstadion

När Vetlanda växer österut behövs nya grönstråk
som knyter samman befintliga grönområden och
gör det möjligt för de boende att enkelt komma ut
i naturen.

12. Nytt stråk Banvallen söderut

Den gamla banvallen mot Korsberga kommer att
bli ett lyft för Vetlandas sammanhängande grönstruktur och göra det möjligt att röra sig i en lugn
och grön miljö hela vägen mellan centrum och
tätortens omgivande naturområden.
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ALLMÄNNA RIKTLINJER
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
•

Kommunen har en välvillig inställning att
tillåta större byggrätter för omvandling av
fritidshus till permanenthus.

Planeringsstrategier

Detaljplan ska upprättas;
• Där ny bebyggelse tillkommer i anslutning till
befintliga planlagda områden.
• I områden med stort tryck på omvandling och
som är tätortsnära.
• I större sammanhängande områden med ny
bebyggelse.
Allmänna riktlinjer ska tillämpas inför lovgivning
och detaljplaneläggning i de delar av planområdet
som inte omfattas av de utvecklingsområden som
pekas ut i denna plan.1 De allmänna riktlinjerna
är uppdelade i riktlinjer för en tätortszon och
en randzon, se kartan Tätortszon och randzon.
Förändringar i markanvändning på mark inom
planområdet som inte innefattas av tätortszonen
eller randzonen ska, utöver angivna planeringsmål
och planeringsstrategier i denna plan, utgå från
ställningstaganden i Vetlanda kommuns gällande
översiktsplan.

Tätortszon och randzon.

1 Se avsnittet Utvecklingsområden
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Tätortszon

Tätortszonen utgörs av befintlig planlagd mark
i tätorten samt mark som pekas ut för nya bostadsområden, verksamhetsområden och omvandlingsområden i denna plan. Tätortszonen
innefattar även en buffertzon på 200 meter runt
denna mark.2 I enighet med utvecklingsstrategin
ska Vetlanda växa inifrån och ut. Detta bör utanför
redovisade utvecklingsområden främst ske genom
förtätning på redan ianspråktagen mark.
Inom tätortszonen finns flera områden som
omfattas av äldre detaljplaner. I vissa av dessa
områden finns potential till en mer resurseffektivt
markanvändning, vilket kan innebära behov av att
ändra detaljplaner.
Riktlinjer för detaljplaneläggning
• Förtätning med ny bebyggelse inom tätortszonen ska:
-- i huvudsak ske på kvartersmark och
redan hårdgjorda ytor och grusytor.
Detta kan även innefatta att befintlig
bebyggelse byggs på med en eller flera
våningar.
-- i andra hand ske på grönytor med låg
betydelse för den gröna infrastrukturen
och för boendes tillgång till grönytor.3
Förtätningen ska kunna motiveras av att
bebyggelsen tillgodoser ett behov enligt
kommunens olika lokal- och bostadsförsörjningsprogram.
2 I en tätort ska avståndet mellan husen normalt inte
överstiga 200 meter för att räknas som sammanhängande bebyggelse
3 Se dokumentet Grönstruktur för Vetlanda tätort
(2017)
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Randzon

Den närmast omgivande marken runt tätortszonen utgör Vetlandas randzon. I kartan Tätortszon och randzon är randzonen schematiskt
redovisad som en 1000 meter bred buffertzon
runt tätortszonen. Randzonen är influensområde
för tätortens långsiktiga utveckling och är därför
intressant för kommunala markförvärv.
Ny bebyggelse i randzonen bör lokaliseras till
befintlig sammanhållen bebyggelse och bebyggelsegrupper för att begränsa anspråktagande av
ny mark. För detta har områden för tätortsnära
lantligt boende pekats ut med utgångspunkt i
nedstående riktlinjer.4 I områden för tätortsnära
lantligt boende ska ny bebyggelse ha en lantlig
karaktär och anpassas till platsens förutsättningar.
Utanför områden för tätortsnära lantligt boende
ska det råda restriktivitet för ny bebyggelse i
randzonen. Detta med hänsyn till tätortens långsiktiga utvecklingsbehov, utrymmen för areella
näringar samt behov av bostadsnära natur för
både nya och befintlig hushåll vid förtätning och
expansion av tätorten. Undantag från restriktionen för ny bebyggelse i randzonen kan medges
för enskilda avstyckningar för generationsskiften. I enighet med mål i Översiktsplan 2010 har
kommunen en välvillig inställning till att tillåta
större byggrätter för omvandling av fritidshus till
permanenthus.
Vid byggnation i randzonen ska förutsättningar
för att lösa kommunal service och vatten- och
avloppsfrågor på ett samhällsekonomiskt hållbart
sätt beaktas. Hänsyn bör också tas till förutsättningar att resa med hållbara färdmedel som cykel
och kollektivtrafik.
4 Se avsnittet Utvecklingsområden

Brukningsvärd jordbruksmark är enligt Miljöbalken
av nationellt intresse. Begreppet brukningsvärd
kan innefatta såväl produktionsvärden som naturvärden, sociala värden, kretsloppsvärden och
landskapskaraktär. Noga avvägningar ska göras
innan jordbruksmark tas i anspråk för byggnation
eller annan ändrad markanvändning. I utpekade
områden för tätortsnära lantligt boende anses
byggnation på och i anslutning till jordbruksmark
motiverat för att kunna tillgodose efterfrågan på
tätortsnära bostäder i lantlig miljö. Byggnation ska
dock ske med så begränsad påverkan på jordbruksmarkens värden som möjligt.
Riktlinjer för lovgivning och detaljplaneläggning
• Ny bebyggelse inom randzonen bör lokaliseras till befintlig sammanhållen bebyggelse och
bebyggelsegrupper.
• Ny bebyggelse inom randzonen bör lokaliseras där det finns goda förutsättningar för
kommunal service, vatten- och avloppssamordning samt hållbart resande.
• Byggnation på jordbruksmark ska ske med
så begränsad påverkan på jordbruksmarkens
värden som möjligt.
• Ny bebyggelse eller annan ändrad markanvändning ska ta hänsyn till landskapsbild, naturvärden, omgivande bebyggelse och andra kulturvärden.
• Kommunen ska i randzonen ha beredskap som
möjliggör markförvärv av strategisk karaktär.
• Ny bebyggelse inom randzonen ska som regel
föregås av detaljplan med undantag för om det
gäller en enstaka byggnad och sker på eller i
direkt anslutning till befintlig tomtplats. Detaljplaneläggning ska utgå från ovanstående
riktlinjer samt tätortens långsiktiga utvecklingsbehov.5
5 Se avsnittet Utvecklingsstrategi i kapitel 2

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
NATIONELLA OCH REGIONALA STYRDOKUMENT
MILJÖKVALITETSNORMER
RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD
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NATIONELLA OCH REGIONALA STYRDOKUMENT
Det finns ett flertal nationella och regionala
styrdokument av betydelse för en hållbar utveckling genom den kommunala fysiska planeringen.
De mål och strategier samt åtgärder som anges i
denna fördjupade översiktsplan är influerade av
flera olika regionala och nationella mål, planer
och program. Bland dessa har planen bland annat
tagit hänsyn till och samordnats med följande
nationella och regionala styrdokument:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nationell strategi för hållbar utveckling
Nationella miljökvalitetsmål
Det svenska klimatmålet till 2020
Nationella mål för friluftslivspolitiken
Nationella folkhälsomål
Nationell plan för transportsystemet
2014–2025
Vision för Sverige 2025
RUS - Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2013-2025
Klimat- och energistrategi för Jönköpings län
2010-2050
Regional transportplan för Jönköpings län
2014-2025
Regionalt trafikförsörjningsprogram i Jönköpings län 2012-2020
Minskad klimatpåverkan - Åtgärdsprogram
2015-2019 Jönköpings län
Hälsans miljömål – Åtgärdsprogram
2016-2020 Jönköpings län
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län 2016-2025

•
•

Vattnets miljömål - Åtgärdsprogram
2017–2021 Jönköpings län
Anpassning till ett förändrat klimat - Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer regleras i Miljöbalken.
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är
kunskap om vad människan och naturen tål. Om
en norm överskrids eller riskerar att överskridas
kan regering, myndighet eller kommun bli ålagd
att upprätta ett åtgärdsprogram för att inte utsätta
människor och natur för skada. Miljökvalitetsnormer finns i dagsläget för vatten, utomhusluft och
omgivningsbuller.

civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år).
Vetlanda kommun uppnår inte dessa kriterier och
omfattas därför inte av miljökvalitetsnormer för
buller. Även i mindre kommuner som Vetlanda ska
strävan emellertid vara att begränsa buller.

Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs individuellt för olika vattenförekomster som större sjöar,
vattendrag och grundvattenmagasin. För ytvatten
finns det normer för kemisk och ekologisk status
medan det för grundvatten finns normer för
kemisk och kvantitativ status.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för
olika ämnen som till exempel kvävedioxid/kväveoxider, partiklar, bensen med mera. De flesta
normerna är gränsvärdesnormer som ska följas.
Det finns också målsättningsnormer som ska
eftersträvas. Kommunen har ansvar att kontrollera
luftkvalitetet för de flesta miljökvalitetsnormerna
genom beräkningar och mätningar.
Miljökvalitetsnormer för buller gäller för omgivningsbuller från vägar, järnvägar, flygplatser,
hamnar och industri. Miljökvalitetsnormer för
buller gäller i dag för kommuner med fler än
1000 000 invånare samt i områden som störs av
buller från större vägar (över 3 miljoner fordon/
år), större järnvägar (30 000 tåg/år) samt större
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RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD
Områden med nationellt betydelsefulla värden
och kvaliteter kan klassas som riksintressen enligt
3 och 4 kapitlet miljöbalken. Att ett område
klassats som riksintresse innebär att det väger
tyngre än lokala allmänna intressen vid avvägningar i den fysiska planeringen samt att områdets
värden inte påtagligt får skadas.
Nedan redovisas de riksintressen och områdesskydd som berörs av denna plan.

Naturvård

Riksintresse naturvård

Riksintresse för naturvård regleras i miljöbalken
och pekas ut av Naturvårdsverket. Inom planområdet finns ett riksintresse för naturvård - Emån.

Naturreservat

Naturreservat är den vanligaste skyddsformen
för naturområden. Naturreservat kan bildas för
att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftslivet.

Riksintresset Emån utgörs av Emåns huvudfåra
mellan Nålsjön i väster och Kvillsfors vid länsgränsen i öster. Å- och sjösträckan är ca 55 km lång.
Inom vattendragssystemet, med bland annat
sjöarna Grumlan, Tjurken, Flögen och Norrasjön,
finns ett rikt växt- och djurliv. Bottenfaunasamhället är artrikt och hyser ett flertal hotade arter.

Inom planområdet finns två naturreservat som
gränsar till varandra - Illharjen och Stora Illharjen.
Illharjen är ett statligt naturreservat förvaltat
av Länsstyrelsen i Jönköpings län som bildades
år 1970. År 1998 utökades området med det
kommunala reservatet Stora Illharjen.

Natura 2000

Längs Emån vid Strömmahult finns ett kvillområde
med många små åfåror och artrik kärlväxtflora.
Trädskiktet är variationsrikt och det finns ett stort
inslag av död ved. I biotoppskyddet växer den
sällsynta ormbunken safsa.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden i Europeiska Unionen med syfte att hejda
utrotning av vilda djur och växter och hindra
att deras livsmiljöer förstörs. Natura 2000 är
skyddade enligt 7 kapitlet miljöbalken och med
stöd av EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv.
96

Inom planområdet finns två Natura 2000områden - Illharjen samt Emån (västra). Prioriterade bevarandevärden i Illharjen är områdets
mosaik av värdefulla naturtyper och beståndet av
flodpärlmussla. Emån har i sin tur stor betydelse
för olika djur- och växtarter. I vattnet lever en hel
del sällsynta samt rödlistade arter. Bland dessa
finns flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och
utter. Ån är även viktig för många fåglar.

Biotopskydd

Kulturmiljövård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse för kulturmiljövården regleras i miljöbalken och pekas ut av Riksantikvarieämbetet.
Inom planområdet finns två områden av riksintresse för kulturmiljövården - Byestad och Näsby.
Byestad är en fornlämningsmiljö från yngre
järnålder som bland annat rymmer två av
Smålands största gravfält.
Näsby är ett herrgårdslandskap kring sjöarna
Flögen och Norrasjön med välbevarad 1700- och
1800-talsbebyggelse.

Kommunikationer

Trafikverket pekar ut mark- och vattenområden av
riksintresse för anläggningar för trafikslagen väg,
järnväg, luftfart och sjöfart. Riksintresseanspråk
pekas ut för både befintliga vägar och planerade
framtida vägar. Riksintressen för kommunikationer
ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjande
av anläggningen.

Riksintresse befintliga vägar

31. Kosta (28) – Jönköping
Väg 31 är av betydelse för regional och interregional trafik och förbinder Karlskrona med Småländska höglandet och Jönköping.
Sträckan Vetlanda – Nässjö, väg 31/47, ingår i det
nationella kollektivtrafiknätet och i det rekom-

menderade vägnätet för farligt gods. Arbetspendlingen mellan Nässjö och Vetlanda är betydande
och vägen är viktig för fortsatt regionförstoring i
Jönköpings län.
Sträckan Kosta och Vetlanda, väg 28 och 31, hör
till de funktionellt prioriterade stråk som lyfts
fram i den regionala systemanalysen för östra
Götaland. Väg 31 ingår i det nationella kollektivtrafiknätet och i rekommenderat vägnät för farligt
gods. Vägen har betydelse för den lokala arbetspendlingen och för näringslivet och är en viktig
väg inom Glasriket och för turismen.
32. Vetlanda-Mjölby
Väg 32 är av särskild betydelse för regional och
interregional trafik. Vägen sträcker sig från Motala
till Björkeryd/Ekenässjön, där den via väg 31 och
väg 28 fortsätter till Blekinge.
Vägen knyter samman flera större konsumtionsoch produktionscentra såsom Vetlanda, Eksjö,
Tranås, Boxholm, Mjölby och Motala. Vägen
utgör även en viktig förbindelse för Småländska höglandet till E4 norrut mot Linköping och
Stockholm.
47. Oskarshamn-Trollhättan
Väg 47 mellan Oskarshamn och Trollhättan är av
särskild regional och interregional betydelse. Väg
47 fyller en viktig roll för transporter mellan östoch västkusten.

Sträckan Vetlanda-Målilla knyter samman flera
större konsumtions- och produktionscentra,
såsom Oskarshamn, Vetlanda, Nässjö, Jönköping,
Falköping och Trollhättan. Stråket är en viktig väg
för näringslivet och har stor betydelse för underleverantörer till fordonsindustrin.
127. Vetlanda-Värnamo
Väg 127 utgör särskild betydelse för regional och
interregional trafik. Väg 127 mellan Värnamo och
Vetlanda är en viktig transportled som länkar
samman en del av de funktionellt prioriterade
stråken som lyfts fram i den regionala systemanalysen för östra Götaland som E4, väg 30 och väg
31.
Mellan Sävsjö och Vetlanda har vägen stor
betydelse för arbetspendling och tillgänglighet till
samhällelig och kommersiell service. Stråket ingår
i det nationella kollektivtrafiknätet samt i det
rekommenderade vägnätet för farligt gods.

Riksintresse framtida väg

Förbifart Ekenässjön
Inom planområdet finns på väg 31 planer på en
framtida åtgärd, förbifart Ekenässjön, som tar ny
mark i anspråk. Vägen är tänkt att gå öster om
tätorterna Ekenässjön och Vetlanda.
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Riksintressen och områdesskydd.

5. KONSEKVENSBESKRIVNING
INLEDNING
KONSEKVENSER
SAMLAD BEDÖMNING
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INLEDNING
Översiktsplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL)
ska alltid miljöbedömas. Miljöbedömingen ska
dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Bestämmelserna om miljöbedömning och
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll finns i
Miljöbalken och i Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar.
Den fysiska planeringen ska främja en långsiktig
god och hållbar samhällsutveckling. I detta arbete
är kommunernas översiktsplanering ett viktigt
instrument. För att bedöma hur en översiktsplan
bidrar till en hållbar utveckling måste konsekvenserna att de ställningstaganden och föreslagna
ändringar i mark- och vattenanvändningen som
planen föreslår tydligt beskrivas. Konsekvensbeskrivningen bör vara bred och omfatta hela hållbarhetsbegreppet, det vill säga sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner.
I detta avsnitt beskrivs de betydande miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser som utvecklingsstrategin och planförslagets olika avsnitt
kan komma att få. Konsekvenserna, såväl positiva
som negativa, jämförs sedan med ett nollalternativ, det vill säga centralorten växer och utvecklas
enligt framtagna prognoser utan att den fördjupade översiktsplanen antas. Därefter redovisas
de betydande konsekvenser planförslaget kan
komma att få på miljömål, riksintressen och
miljökvalitetsnormer. Planförslagets konsekvenser
ställs även mot andra nationella och regionala
mål, planer och program som översiktsplanen ska
beakta.
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Sammanfattning av planen
Kapitel 2 - Utvecklingsstrategi

I den fördjupade översiktsplanen redovisas en utvecklingsstrategi för tätortens långsiktiga utveckling. Strategin utgör grunden för själva planförslaget och kan sammanfattas i följande punkter:
• Tätorten ska kännetecknas av närhet i vardagslivet. Detta ska skapas genom en sammanhållen tätortsbebyggelse och en ökad
täthet i stadsmiljön med bebyggelse, mötesplatser, gröna miljöer, stråk med mera. Ny bebyggelse ska planeras på sätt som ger närhet
till arbeten, service, möten och rekreation.
• Förtätning av bebyggelse ska ske genom kompletteringar i befintliga stadsdelar, omvandling
av befintlig bebyggelse och genom att skapa
en högre bebyggelse på utvalda platser.
• Ny bostadsområden ska lokaliseras strategiskt
och med en strävan efter att utvidga tätortens
bostadsbebyggelse i västlig och östlig riktning.
Detta för att värna en närhet till tätortens
kärna.
• Bebyggelseutvecklingen ska stödja kollektivtrafiken, i synnerhet trafiken på järnvägen
Nässjö- Vetlanda, genom att ny bebyggelse
lokaliseras i goda kollektivtrafiklägen.
• Utvecklingen av den lokala infrastrukturen ska
särskilt främja ett välutbyggt gång-, cykel-, och
kollektivtrafiknät. Vid utveckling av bostadsområden ska gena gång- och cykelstråk till
stadskärnan och viktiga målpunkter i tätorten
säkerställas.

Kapitel 3 - Planförslag

Del 1
Den första delen av planförslaget utgörs av tretton
tematiska avsnitt. I varje avsnitt finns bakgrundsbeskrivningar samt planeringsmål och planeringsstrategier för den fortsatta planeringen inom
aktuellt sakområde.
Del 2
Den andra delen i planförslaget innehåller en
redovisning av befintlig och framtida mark- och
vattenanvändning inom planområdet samt
beskrivningar av geografiska utvecklingsområden. I planförslaget pekas utvecklingsområden
för ny bebyggelse ut inom samt i anslutning till
den befintliga tätortsbebyggelsen i linje med
utvecklingsstrategin. Nya större bostadsområden
koncentreras till den nordvästra delen av tätorten
medan nya verksamheter främst koncenteras till
tätortens norra delar. Planförslaget pekar även ut
områden där förtätning förespråkas. Detta gäller
centrum (förtätning med bostäder och verksamheter), Målaregården (förtätning med bostäder)
samt Brogårds industriområde (förtätning med
verksamheter). För utveckling av bostäder
redovisas även två områden för omvandling från
fritidshus till permanenthus - Östanå stugområde
och Byaberg-Sandlandet - samt fem områden för
tätortsnära lantligt boende i Upplanda, Byestad,
Föreda, Sandåkra och Hökås. I dessa fem områden
föreslås kompletteringar av befintlig bebyggelse
där ny bebyggelse ska ha en lantlig karaktär och
anpassas till platsens förutsättningar.

Planområdet är indelat i en tätortszon och en
randzon med tillhörande riktlinjer för lovgivning
och detaljplaneläggning inom respektive zon.
Framtida bebyggelse ska i huvudsak koncentreras
till tätortszonen. Randzonen utgör den närmast
omgivande marken runt tätortszonen och är
särskilt viktig för tätortens långsiktiga utveckling.
Inom randzonen ska restriktivitet råda för tillkommande bebyggelse med undantag av områden för
tätortsnära lantligt boende.

Avgränsning

Konsekvensbeskrivningen redovisar de strategiskt
viktigaste problemställningarna som planen har
påverkan på. Särskilda redovisningar av större
områden där planen föreslår ändrad markanvändning beskrivs mer ingående.
Då en översiktsplan anger framtida mark- och
vattenanvändning på en övergripande nivå är
även konsekvensbeskrivningen av en övergripande karaktär. Mer detaljerade miljökonsekvensbeskrivningar görs i samband med fortsatt planering
och vid miljöprövningar. Det gäller till exempel vid
detaljplaneläggning och vid bedömning av miljöfarliga verksamheter eller andra verksamheter
som kräver miljötillstånd och som då miljöprövas i
tillståndsprocessen.
Den fördjupade översiktsplanen avgränsas geografiskt till Vetlanda tätort med Bäckseda samt
ett större omland som bland annat innefattar
tre sjöar väster om tätorten. Planförslaget berör
i huvudsak Vetlanda kommun, men vissa frågeställningar har även ett regionalt och nationellt
perspektiv. Dessa anses vara:

•
•
•

Vattenkvalitet och MKN för vatten
Riksintressen
Transportsystem: bil, kollektivtrafik, cykel
samt godstrafik.
Frågor kring klimatpåverkan behandlas men utan
att precisera påverkan och konsekvenser utanför
kommunen.

Metod

Planens konsekvenser bedöms utifrån hållbarhetsbegreppets tre dimensioner - ekonomisk,
social och ekologisk hållbarhet. Bedömningen
sker i huvudsak på en generell nivå och utgår från
resonemang om på vilket sätt planen leder i rätt
utvecklingsriktning enligt kommunens mål samt
utvecklingsstrategin utan att påtagligt påverka de
nationella miljömålen negativt.
Planens konsekvenser har under planens framtagande bedömts kontinuerligt mot gällande
kommunala mål och strategier i bland annat
översiktsplanen från 2010 samt regionala och nationella mål och utvecklingstendenser och utmaningar som kommunen ser som särskilt viktiga att
hantera i planeringen. Planförslaget har bedömts
utifrån en tabell som baserats på preciseringar av
de nationella och regionala miljömålen. Åtta av de
16 miljömålen har bedömts vara särskilt relevanta
för bedömningen av planens miljökonsekvenser.
Dessa är:
• God bebyggd miljö
• Begränsad klimatpåverkan
• Levande skogar
• Myllrande våtmarker
• Ett rikt odlingslandskap
• Levande sjöar och vattendrag

• Ett rikt växt- och djurliv
• Frisk luft
Preciseringarna för miljömålet God bebyggd miljö
är viktiga vid bedömningen av planens miljöpåverkan men har även använts för bedömningen av
planens sociala och ekonomiska konsekvenser.
I ett senare skede har konsekvensbedömningen
kompletterats med en checklista som utöver
miljömålen även innefattar bedömningsgrunder
som knyter an till folkhälsomålen, andra sociala
aspekter samt ekonomisk hållbarhet. Planens ekonomiska konsekvenser har bedömts utifrån övergripande samhällsekonomiska resonemang samt
kommunekonomiska aspekter som till exempel
investeringsbehov.

Nollalternativ

Nollalternativet utgörs av den väntade utvecklingen om den fördjupade översiktsplanen inte
kommer till stånd. Översiktsplan 2010 med tillhörande fördjupningar är då utgångspunkt för den
fortsatt planeringen. Översiktsplanen redovisar
framtida områden för bostäder och verksamhetsområden, men gör inga intresseavvägningar
mellan dessa och andra allmänna intressen. Den
fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort,
antagen 1993, är i stora delar utbyggd och kan
således inte vara utgångspunkt för den fortsatta
planeringen.
En fortsatt befolkningsökning väntas i Vetlanda
tätort fram till 2040 enligt framtagen befolkningsprognos. Detta innebär troligen att den
mark i tätorten som pekas ut för nya bostäder
i Översiktsplan 2010 inte kommer att räcka.
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Bristen på nya bostadsområden kan medföra att
tätortens utveckling stagnerar, vilket skulle ge
negativa samhällsekonomiska konsekvenser för
kommunen som helhet. Ett annat alternativ är att
områden detaljplaneläggs utan stöd i översiktsplanen. Detta innebär att områden kan komma att
bebyggas utan att tillräckliga översiktliga avvägningar och bedömningar om områdenas lämplighet har gjorts. En sådan utveckling kan komma
att ske på ett ohållbart sätt genom att projekt
genomförs i tveksam prioriteringsordning och
utan att viktiga aspekter som klimatpåverkan och
klimatanpassning integreras i planarbetet. Det
finns även risk för att mark med höga natur- och
kulturvärden exploateras eller att en exploatering
hämmas då det inte har tagits ställning till vilka
värden som bör bevaras och utvecklas i området.
Lämpligheten i nya lokaliseringar för verksamheter är eventuellt inte tillräckligt utredda i översiktsplanen, vilket kan påverka arbetsmarknaden i
kommunen negativt.

Aktuella miljöförhållanden

Inom planområdet finns riksintressen för
naturvård och kulturmiljövård, naturreservat och
Natura 2000-områden. Det finns även förorenade
områden och områden med höga bullernivåer,
främst från väg, järnväg och från verksamheten
på och i anslutning till Vetlanda motorstadion.
Utöver detta finns inom planområdet också vattenskyddsområden, två byggnadsminnen och ett
stort antal fornlämningar.
Kollektivtrafiken till och från Vetlanda liksom inom
tätorten är begränsad och andelen resor med
kollektivtrafik är relativt låg. Samtidigt är bilbero102

endet stort. År 2013 stod transporter för omkring
60 procent av de totala utsläppen av koldioxid i
kommunen. Trots ett högt bilinnehav och höga
trafikflöden i och runt tätorten är luftkvaliteten
god. Utsläppen från bil är dock en aspekt som
planen avser att minska, vilket bidrar till arbetet
med miljömålen God bebyggd miljö, Minskad
klimatpåverkan och Frisk luft.

Uppföljning

Planens miljökonsekvenser ska följas upp i
samband med kommunens årliga miljöbokslut
och vid aktualitetsförklaringen av översiktsplanen.

KONSEKVENSER
I detta avsnitt beskrivs positiva och negativa konsekvenser av avsnittet Utvecklingsstrategi i kapitel
2 samt samtliga avsnitt i kapitel 3. De sjutton
avsnitten i kapitel 3 har delats in i sex huvudavsnitt enligt följande:
Mänskliga rättigheter och folkhälsa
Avsnittet Mänskliga rättigheter och folkhälsa.
Bebyggelse
Avsnitten Bostäder, Näringsliv, Arkitektur,
Förskola och skola samt Kultur och fritid.
Trafik och kommunikationer
Avsnittet Trafik och kommunikationer.
Natur och rekreation
Avsnitten Friluftsliv och rekreation, Naturvård
samt Kulturmiljövård.
Miljö, hälsa och säkerhet
Avsnitten Klimat, Teknisk försörjning samt Hälsa
och säkerhet.
Mark- och områdesanvändning
Avsnitten Mark och vattenanvändning, Utvecklingsområden, Grönområden och grönstråk samt
Allmänna riktlinjer.

Utvecklingsstrategi
Miljökonsekvenser

Planförslaget
₊₊ Anger en långsiktig utveckling i tydliga stråk i
östlig och västlig riktning för att skapa närhet
och hålla samman bebyggelsen samt för
att undvika ett fragmenterat landskap och
utspridd bebyggelse i känsliga miljöer.
₊₊ Utvecklingsområden i centrum och i närheten
av platser som fyller viktiga funktioner i
människors vardag väntas leda till ett minskat
bilberoende.
₊₊ Anger en ambition om att förtäta i befintliga
områden, både i centrum och i centrumnära bostadsområden. Detta medför ett ökat
underlag för kollektivtrafik och ger goda förutsättningar för gång och cykel.
₊₊ Redovisar nya framtida rekreationsområden
för att kompensera att befintliga rekreationsområden tas i anspråk för ny bebyggelse.
₊₊ Redovisar befintliga och nya grönstråk som
bör bevaras och utvecklas för människor,
växter och djur.
₊₊ En förbifart öster om Vetlanda väntas
medföra minskade miljö- och bullerstörningar
i tätorten till följd av minskad genomfartstrafik.
₋₋ Utvecklingsstråken som redovisas innebär
att stora områden som idag består av skog,
jordbruksmark och rekreationsområden tas i
anspråk.
₋₋ En omfart öster om Vetlanda samt nya anslutningar till denna innebär att värdefulla

områden för rekreation, naturvård och kulturmiljövård påverkas negativt.
₋₋ En omfart kan öka antalet resor med bil och
lastbil och därigenom öka utsläppen av växthusgaser och öka bullernivåerna i natur- och
landsbygdsområden.
Nollalternativ
₋₋ Saknar en tydlig utbyggnadsstrategi vilket kan
leda till att planläggning sker i mer känsliga
områden.
₋₋ Redovisar större områden för industri och
andra verksamheter i befintlig rekreationsområden utan att ange kompensationsåtgärder.
₋₋ Nya industriområden vid Norget kan innebära
att barriäreffekten stärks i denna del av
tätorten. Möjligheten för människor, djur- och
växtliv att förflytta sig i landskapet försvåras.

Sociala konsekvenser

Planförslaget
₊₊ Utpekande av viktiga befintliga och framtida
grönområden och grönstråk har positiv
påverkan på folkhälsan.
₊₊ Koncentrerar bebyggelsen till områden där
det kan skapas bra underlag för service,
handel och mötesplatser.
₋₋ Ny bebyggelse koncentreras till större strategiska områden vilket medför färre valmöjligheter för enskilda.
₋₋ Redovisar en långsiktig utveckling av tätorten
österut vilket kan begränsa möjligheterna att
utveckla verksamheterna runt motorstadion.
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Nollalternativ
₋₋ Utveckling av nya bostadsområden behöver
ske genom planläggning av enskilda områden.
Detta kan sprida ut bebyggelsen vilket
minskar underlaget för service, handel och
kollektivtrafik.

Ekonomiska konsekvenser

Planförslaget
₊₊ Merparten av utvecklingen redovisas på kommunalägd mark.
₊₊ Inflyttning av nya kommuninvånare ökar skatteunderlaget.
₋₋ Utvecklingsriktningen kräver investeringar i
bland annat infrastruktur.
₋₋ Genomförandet av utvecklingsstrategin kan
komma att kräva investeringar i form av markförvärv för att säkra tillgången till framtida
grönområden.
₋₋ Utveckling av större bebyggelseområden ger
behov av åtgärder för minskade bullernivåer
och risker kopplade till transporter på väg och
järnväg.
₋₋ Nya etableringar av företag kan hämmas
genom en begränsad planberedskap för nya
verksamhetsområden inom själva planområdet.
Nollalternativ
₊₊ Redovisar stora områden för etablering av nya
företag.
₋₋ Låg planberedskap för nya bostadsområden
vilket kan hämma inflyttningen till Vetlanda.
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Mänskliga rättigheter och folkhälsa

Bebyggelse

Planförslaget
₊₊ Redovisar folkhälsoaspekter genom bland
annat tillgång till bostadsnära natur och möjligheter att gå och cykla samt betonar vikten
av att ge människor möjlighet att påverka
planering och beslut om mark- och vattenanvändning.
Nollalternativ
₊₊ Redovisar relevanta ställningstaganden för
arbetet med folkhälsomålen.

Planförslaget
₊₊ Tydliga ställningstaganden om kulturhistoriskt
intressant bebyggelse ger goda förutsättningar att beakta dessa värden i plan- och byggprocessen.
₋₋ Nya verksamheter kan ge mer buller och
hårdgjorda ytor som indirekt kan påverka
omgivande naturmark genom bland annat
större dagvattenpåverkan.
₋₋ Ny bebyggelse tar naturmark i anspråk, vilket
får konsekvenser för växter och djur genom
förlust av livsmiljöer.
Nollalternativ
₋₋ Riskerar att bygga igen viktiga spridningskorridorer vilket på sikt kan innebära lokala
utdöenden av växter och djur. Nollalternativet
saknar även strategi för kompensationsåtgärder vid förlust av naturvärden vid exploatering.
₋₋ Avsaknad av tydliga ställningstaganden för
kulturhistorisk bebyggelse, vilket kan försvåra
möjligheteten att beakta dess värden i planoch byggprocessen.
₋₋ Redovisar större verksamhetsområden i
områden som används för friluftsliv och rekreation och utan att redovisa nya grönområden
som kompensation.

Miljökonsekvenser

Sociala konsekvenser

Planförslaget
₊₊ Förespråkar ett mer varierat utbud av
bostäder i olika områden och att olika bostadsområden bättre länkas samman fysiskt
och mentalt för att motverka segregation.
₊₊ Skapar möjlighet till större delaktighet i planprocessen vilket bidrar positivt till bland annat
folkhälsomålen.
₊₊ Uttalad målsättning att bättre inkludera barn
och unga i beslutsprocessen.
₊₊ Främjar integration och bidrar till att göra
områden mer attraktiva och trygga.

Ekonomiska konsekvenser

Planförslaget
Förslaget bedöms inte medföra betydande ekonomiska konsekvenser.
Nollalternativ
Nollalternativet bedöms inte medföra betydande
ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser

Sociala konsekvenser

Planförslaget
₊₊ Stärker kopplingen till kommunens bostadsförsörjningsprogram vilket skapar förutsättningar för en bättre planering utifrån olika
gruppers behov.

₊₊

Främjar en blandad bostadsbebyggelse med
olika upplåtelseformer och bostadstyper.
₊₊ Främjar tillgänglighetsanpassning i nya och
befintliga bostäder.
₊₊ Skapar beredskap för att tillgodose framtida
behov av bostäder och service.
₊₊ Förespråkar att besöksintensiva funktioner
ska ligga centralt i tätorten för att främjar
möten mellan människor.
₋₋ Nya bebyggelseområden tar befintliga rekreationsområden och andra grönområden i
anspråk.
Nollalternativ
₊₊ Innehåller ställningstaganden för arbetet med
bostadsförsörjning och tillgänglighetsanpassning i kommunen.

Ekonomiska konsekvenser

Planförslaget
₊₊ Ger förutsättningar för tillgodose bostadsbehovet under lång tid vilket kan öka
kommunens attraktionskraft.
₋₋ Kräver större investeringar i form av planläggning och utbyggnad av bostäder, verksamheter och service.
Nollalternativ
₊₊ Redovisar större områden för industri och
andra verksamheter vilket ger goda förutsättningar för nya etableringar.
₋₋ Låg planberedskap för nya bostadsområden
vilket kan hämma inflyttningen till Vetlanda.

Trafik och kommunikationer
Miljökonsekvenser

Planförslaget
₊₊ Gång- och cykel ges hög prioritet och kollektivtrafiken stöds genom lokalisering av nya bostadsområdet längs goda kollektivtrafikstråk.
Detta väntas bidra till ett minskat bilbehov,
särskilt för kortare resor inom tätorten.
₊₊ Föreslagen bytespunkt för kollektivtrafik kan
öka antalet kollektivtrafikresenärer.
₊₊ En omlastningscentral för omlastning av gods
från väg till järnväg kan bidra till minskade
transportutsläpp.
₋₋ Föreslår att cykelbana anläggs och delar av
järnvägssträckan Vetlanda-Åseda bebyggs
vilket förhindrar framtida återupptagning av
tågtrafiken.
₋₋ Österledens sträckning påverkar naturvärden
och ekosystemtjänster.
Nollalternativ
₊₊ Utpekat verksamhetsområde i Norget
har goda förutsättningar till anslutning till
järnvägen.
₋₋ Risk att bebyggelsen blir mer utspridd vilket
kan medföra behov av fler vägar.
₋₋ Norget kan bebyggas med verksamheter
vilket kan innebära att eventuell bostadsbebyggelse västerut förläggs bortom ett sådant
verksamhetsområde med längre körsträcka till
tätortens centrala delar som konsekvens.
₋₋ Även nollalternativet kan innebära att järnvägssträckan söderut bebyggs vilket förhindrar framtida återupptagning av tågtrafiken.
₋₋ Österleden redovisas även i kommunens översiktsplan vilket innebär att nollalternativet
inte skiljer sig från planförslaget i denna del.

Sociala konsekvenser

Planförslaget
₊₊ Fokus på goda gång- och cykelförbindelser
och bra kollektivtrafikförsörjning medför
bättre tillgänglighet för fler människor.
₋₋ Utveckling av nya områden med tillhörande
infrastruktur kan medföra ökade barriäreffekter som gör det svårare eller mindre attraktivt
för människor att röra sig ut i landskapet.

Ekonomiska konsekvenser

Planförslaget
₋₋ Större investeringar i infrastruktur krävas för
att bygga ut områdena Norget och Madhagen.
₋₋ Kommunala investeringar kommer att bli
aktuella vid byggnation av ny bytespunkt och
omlastningscentral.
Nollalternativ
₋₋ Begränsad planberedskap för nya bostadsområden kan medföra en utspridd bebyggelse
viket ger höga kostnader för att förse nya
områden med nödvändig infrastruktur.
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Natur och rekreation
Miljökonsekvenser

Planförslaget
₊₊ Pekar ut viktiga grönområden, grönstråk,
spridningskorridorer, naturkärnor, kulturkärnor och landskapskaraktärer som bidrar med
olika ekosystemtjänster och som ska värnas
vid utveckling av tätorten.
₊₊ Redovisar områden som bör utvecklas för rekreation som kompensation för exploatering i
befintliga grönområden.
₋₋ Exploatering i Norget innebär att ett befintligt
rekreationsområde tas i anspråk. Området är
ett välanvänt och viktigt rekreationsområde
för boende i västra delen av tätorten.
₋₋ Exploateringar i Norget och Madhagen
medför negativa konsekvenser för kulturmiljövärden.
₋₋ Exploatering i Södra Kråkegården kan påverka
naturvärden negativt genom ökade barriäreffekter samt förlust av stenmurar och brynmiljöer.
Nollalternativ
₋₋ Avsaknad av tydliga ställningstaganden om
mark i flera rekreationsområden medför risk
att områdena exploateras.
₋₋ Avsaknad av strategisk utvecklingsriktning
ökar risken för att grönområden och grönstråk
inte ges samma utrymme vid planering av nya
bostads- och verksamhetsområden.
₋₋ Avsaknad av prioritetsordning för ianspråktagande av mark vid förtätning av befintlig
bebyggelse kan medföra att viktiga grönområden exploateras.
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Sociala konsekvenser

Planförslaget
₊₊ Redovisar viktiga grönområden som bör
bevaras och utvecklas för rekreation
₊₊ Anger att upplevelserika parker ska finns i
alla delar av tätorten, vilket är positivt i ett
folkhälso- och demokratiperspektiv.
₋₋ Pekar ut flera områden som används för bland
annat rekreation för exploatering.
Nollalternativ
₋₋ Avsaknad av nya bostadsområden kan
innebära att områden som anges som utbredningsområden i översiktsplanen detaljplaneläggs. Delar av dessa utredningsområden
ligger i områden som är viktiga för djur och
växtliv liksom för människors tillgång till rekreation och en varierad landskapsbild.

Ekonomiska konsekvenser

Planförslaget
₊₊ Skapar möjlighet att bättre nyttja ekosystemtjänster
₋₋ Kommunalt åtagande att förvärva mark för
utveckling av nya grönområden alternativt
kompensera markägare.
Nollalternativ
₋₋ Viktiga grönområden utifrån ekosystemtjänster riskerar att exploateras vilket kan innebära
långsiktiga ekonomiska förluster.

Miljö, hälsa och säkerhet
Miljökonsekvenser

Planförslaget
₊₊ Pekar ut våtmarker som ska värnas då de är
effektiva och viktiga för att jämna ut flöden
och hålla vattnet i landskapet.
₊₊ Bevarande av våtmarker innebär att risken för
att förorenat vatten når Emån och Grumlan
vid höga flöden minskar.
₊₊ Redovisar områden där behovet av ökad
grönska särskilt ska beaktas. Detta kan mildra
negativa effekter av klimatförändringen
genom temperaturutjämning vid värmeböljor.
₊₊ Föreslår att byggrätter placeras på sätt som
gynnar egen energiproduktion.
₊₊ Redovisar områden som är viktiga att bevara
för att säkra tillgängligheten till tätortsnära grönområden samt anger hur dessa kan
utvecklas, vilket är positivt för bland annat
folkhälsan.
₊₊ Föreslår att Karlslunds rekreationsområde
flyttas västerut vid exploatering i området
vilket minskar bullret från Västerleden i grönområdet, vilket är positivt för människors
hälsa.
₊₊ Omvandling och förtätning av tidigare ianspråktagen mark med föroreningar medför att
sådan mark saneras.
₊₊ Anger områden för lokalisering av miljöfarliga
verksamheter.
₋₋ Redovisar tre områden där åtgärder för
att minska bullernivåerna krävs. Dessa är
Madhagen, Norget och Folkets Park.
Nollalternativ
₊₊ Anger områden för lokalisering av miljöfarliga
verksamheter.

₋₋

Saknar tydligt förhållningssätt och konkreta
åtgärder för att mildra effekterna av ett
förändrat klimat.

Sociala konsekvenser

Planförslaget
₊₊ Föreslår ökad grönska i centrum vilket skapar
bättre möjligheter till goda boendemiljöer.

Ekonomiska konsekvenser

Planförslaget
₊₊ Föreslagna klimatanpassningsåtgärder kan
mildra negativa konsekvenser av klimatförändringar på människors hälsa, djur och natur
och därigenom undvika stora samhällsekonomiska kostnader.
₊₊ Genom att värna om våtmarker minskar
behovet att anlägga tekniska lösningar såsom
dagvattendammar.
₋₋ Redovisar tre områden där åtgärder för att
minska bullernivåerna från väg, järnväg och
motorsportsanläggningar krävs. Dessa är
Madhagen, Norget och Folkets Park. Det sistnämnda bedöms medföra särskilt kostsamma
åtgärder.

Mark- och områdesanvändning
Miljökonsekvenser

Planförslaget
₊₊ Ger stöd åt förtätning inom befintliga bostadsområden och industriområden med
tydlig prioriteringsordning för hur sådan
förtätning bör genomföras. Detta innebär att
oexploaterad mark kan sparas för kommande
generationer.
₊₊ Ett tydligt förhållningssätt till exploatering på
jordbruksmark sparar större jordbruksenheter
till kommande generationer samt bidrar till en
varierad landskapsbild.
₊₊ Utpekade utvecklingsområde har goda förutsättningar till natur- och grönområden inom
eller i anslutning till bebyggelsen.
₋₋ Flera utvecklingsområden tar områden
av betydelse för rekreation och friluftsliv i
anspråk, i synnerhet områdena Norget norra
och Södra Kråkegården 1 och 2.
₋₋ Föreslår exploatering på ett par platser inom
riskområden för översvämning.
₋₋ Föreslår exploatering i två områden, Nässja
och Ekängen, med sämre geotekniska förhållanden. Innan områdena kan bebyggas måste
vidare geotekniska undersökningar göras.
₋₋ Exploatering i Madhagen och Norget påverkar
områden med fornlämningar, vilket ger en
osäkerhet kring möjlig exploateringsgrad och
kan därför medföra att andra områden blir
aktuella för exploatering inom planperioden.
Nollalternativ
₋₋ Större områden med jordbruksmark riskerar
att ianspråktas för exploatering.
₋₋ Avsaknad av prioritetsordning för ianspråktagande av mark vid förtätning av befintlig

bebyggelse kan medföra att värdefulla markområden exploateras.

Sociala konsekvenser

Planförslaget
₊₊ Redovisar områden med olika typer av bebyggelse vilket bidrar till att tillgodose en bred
efterfrågan på bostäder.

Ekonomiska konsekvenser

Planförslaget
₊₊ Utvecklingsområden pekas i huvudsak ut på
platser med utbyggd infrastruktur.
₋₋ I områdena Madhagen och Norget krävs
fortsatta arkeologiska utredningar.
₋₋ Exploatering i Madhagen och Norget innebära
stora kostnader för infrastruktur och utveckling av grönområden och grönstråk.
₋₋ Utveckling av framtida grönområden och
grönstråk innebär kommunala åtaganden
i form av markförvärv eller avtal med
markägare.
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Påverkan på riksintressen och områdesskydd
Riksintresse naturvård

I planen föreslås nya bostäder i Madhagen och
Södra Kråkegården som båda ligger i närheten
av riksintresset men utanför strandskyddsområde. Planen föreslår även mindre exploateringar i
Mossgård, Upplanda och Byestad. Ingen av dessa
områden bedöms ha någon betydande påverkan
på riksintresset. Samtliga exploateringar ska
föregås av detaljplaneläggning.

Natura 2000

I planen föreslås mindre exploateringar i
Mossgård, Upplanda samt Byestad i anslutning till
Natura 2000-området Emån (västra). Ny bebyggelse i dessa områden ska lokaliseras utanför
strandskyddat område. Områdena bedöms inte
ha någon betydande påverkan på Natura 2000området.

Naturreservat

Utvecklingsstrategin anger en långsiktig
utbyggnad söder om Illharjens naturreservat. Det
pekas dock inte ut några nya exploateringsområden i anslutning till naturreservatet i detta planförslag.

Riksintresse kulturmiljövård

Inom Byestad riksintresse finns ett område för
en ny förskola (Mossgård) samt ett område för
tätortsnära lantligt boende (Upplanda) utpekat. I
planläggning av dessa områden ska riksintresset
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Kommunen bedömer att exploateringen i dessa områden inte medför någon betydande
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påverkan på riksintresset. Planen bedöms inte
påverka Näsby riksintresse. En fortsatt utveckling
västerut i enighet med utvecklingsstrategin kan
dock visuellt påverka Hultaby Slottsruin.
I utvecklingsstrategin redovisas ett riksintresse för en framtida väg öster om Vetlanda samt
kommunens förslag på anslutningar till vägen.
Både riksintresset och dess föreslagna anslutningar berör Byestad riksintresse. Anslutningarna är
dock schematiskt redovisade i denna plan och
dess sträckningar kommer att revideras.

Riksintresse befintliga vägar

Största påverkan på befintliga riksintressen väntas
ske genom exploatering av Norget och Madhagen.
Planen redovisar dock ett avstånd mellan vägarna
och de framtida bostadsområdena. I riktlinjerna
för områdena anges att åtgärder på väg 47 och
127 kan bli aktuellt. Anslutning till områdena
föreslås ske via befintlig korsning på väg 127 för
att undvika fler anslutningar till väg 47.

Riksintresse framtida väg

Ingen ny bebyggelse eller annan ändrad markanvändning pekas ut i anslutning till den framtida
vägsträckningen. Planen redogör emellertid
översiktligt för hur kommunen avser att ansluta
tätorten mot vägen. Anslutningarna är dock schematiskt redovisade i denna plan och dess sträckningar kommer att revideras.

Påverkan på miljökvalitetsnormer

I planförslaget anges att kommunen ska vidta förebyggande åtgärder om miljökvalitetsnormer för
vatten riskerar att överskridas. Sådana åtgärder
kan till exempel innebära biologisk återställning
som att återskapa och anlägga nya våtmarker,
restaurera påverkade vattendrag och underlätta
för vandring av fisk och övrig fauna. Genom att
bevara och utveckla våtmarker kan vatten renas
innan det når Vetlandabäcken eller Emån. Dessa
ställningstaganden väntas ha en viss positiv
påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.
Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft
innebär planförslaget att fler människor ges
möjlighet att bosätta sig i Vetlanda. Detta kan i sin
tur innebära fler resor med bil vilket kan påverka
luftkvaliten. Planen lägger dock stort vikt på
utveckling av goda gång- och cykelförbindelser till
viktiga målpunkter, vilket tillsammans med väntad
teknikutveckling inom transportsektorn mildrar
de negativa konsekvenserna. Planen förespråkar
vid exploatering även initiativ såsom införande av
bilpooler, samnyttjande eller andra åtgärder som
kan minska bilinnehavet.

SAMLAD BEDÖMNING
I den samlade bedömningen redovisas de
miljömål som är särskilt relevanta för bedömningen av planens konsekvenser. Miljömålen redovisas
i tre huvudgrupper enligt följande:
Mål för en god bebyggd miljö
Miljömålet God bebyggd miljö.
Mål för land- och vattenmiljöer
Miljömålen Myllrande våtmarker, Levande sjöar
och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt
odlingslandskap samt Levande skogar.
Mål om klimat och utsläpp till luft
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk
luft.

Mål för en god bebyggd miljö

Miljömålet God bebyggd miljö anger att städer,
tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god
hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.

Påverkan

Planen föreslår en sammanhållen bebyggelseutveckling i tätorten med närhet till viktiga
målpunkter i människors vardag och främjar
resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Nya
bostadsområden pekas ut på platser med goda
förutsättningar att utgöra bra boendemiljöer med
god tillgänglighet till natur och rekreation. Planen
anger övergripande förhållningssätt för kulturvärden i befintlig bebyggelse och ger vägledning
för ny bebyggelse. I planen redovisas även viktiga
grönområden och grönstråk som ska värnas vid
utveckling av tätorten. Detta ger goda förutsättningar för invånarnas tillgång till gröna miljöer
och är positivt för folkhälsan. Där en exploatering påverkar ett befintligt grönområde föreslås
kompensationsåtgärder genom nya grönområden
eller utveckling av närliggande alternativ. Särskild
hänsyn ska tas till det rörelsestråk som påverkas
av nytt verksamhetsområde vid Nässja.
Inför samrådet genomfördes en översiktlig

markundersökning av de nya bostads- och verksamhetsområden som pekas ut i planen vilken
konstaterade att markförhållandena i områdena
generellt sett är goda.
Vid fortsatt planering av de föreslagna utvecklingsområdena behöver åtgärder för att minimera
risken för bullerstörningar på människor från
Västerleden och järnvägen beaktas. Ett avstånd
till väg och järnväg behöver särskilt anges för
området Norget för att minska bullerstörningar
och undvika olyckor från transporter med farligt
gods. I den östra delen av Vetlanda pekas ett nytt
bostadsområde ut i Folkets Park i närheten av
Vetlanda motorstadion. Byggnation i området förutsätter att åtgärder görs så att bullret från motorstadion inte överskrider gällande gränsvärden för
buller på platsen.
Betydande konsekvenser på miljömålet består
av påverkan på fornlämningar genom exploatering av utvecklingsområden samt att Karlslunds
rekreationsområde flyttas västerut på grund av
exploatering i området Norget. Det senare ska
kompenseras genom utveckling av nya rörelsestråk mellan det nya grönområdet och befintlig
bostadsbebyggelse i närområdet.

Planens förenlighet med miljömålet

Under förutsättning att fortsatta planering verkar
för att minimera riskerna för olyckor och bullerstörningar bedöms planen i stort vara förenlig
med miljömålets intentioner.
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Miljömål för land- och vattenmiljöer

Miljömålet Levande skogar anger att skogens och
skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
bevaras och kulturmiljövärden och sociala värden
värnas.
Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv anger att den
biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på
ett hållbart sätt, för nuvarande och kommande
generationer. Arters livsmiljöer och ekosystemen
ska värnas för att arterna ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräckligt stor
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.
Miljömålet Ett rikt odlingslandskap anger att
odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Miljömålet Levande sjöar och vattendrag anger
att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion ska
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Miljömålet Myllrande våtmarker anger att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden.
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Påverkan

Planen pekar ut grönområden, våtmarker och naturkärnor som bidrar med viktiga ekosystemtjänster för människors möjlighet till rekreation och naturupplevelser. Planen betonar även vikten av att
bevara naturligt förekommande arter med särskilt
fokus på rödlistade, fridlysta och andra hänsynskrävande arter. Rödlistade arter har särskilt höga
krav på sin livsmiljö, vilket innebär att särskild
hänsyn ska tas till dessa. I området Norget finns
bestånd av orkidén knärot som kan komma att
påverkas negativt av föreslagen exploatering.
Betydande negativa miljökonsekvenser består av
att cirka 165 hektar obebyggd mark tas i anspråk
för ny bebyggelse samt att större markområden
berörs av föreslagna vägar, främst genom ny
omfart öster om Vetlanda. Detta får konsekvenser
på natur- och kulturvärden och begränsar rekreationsmöjligheterna i dessa områden. Exploatering av naturmark påverkar alltid de växter
och djur som lever i området och är ett intrång i
deras livsmiljöer. Exploatering kan även medföra
att områden utanför exploateringsområdet
påverkas genom till exempel ändrade avrinningsförhållanden och störningar som ljus, buller med
mera. Planen redovisar större exploateringar på
skogsmark i områdena Norget och Madhagen.
Generellt är de områden som hyser höga naturvärden inom planområdet inte utpekade för
exploatering.
Ianspråkstagande av jordbruksmark begränsas till
mindre exploateringar i områden för tätortsnära
lantligt boende samt ett nytt bostadsområde,
Södra Kråkegården 1. Totalt berörs cirka 8 hektar

jordbruksmark av föreslagna exploateringar.
Större områden med jordbruksmark finns i
tätortens randzon, inom vilken det enligt planförslaget generellt ska råda restriktivitet mot ny
bebyggelse. En sådan restriktion bedöms bidra till
att bevara jordbruksmark och därigenom bevara
dess produktions- och kulturvärden samt bidrag
till den biologiska mångfalden.

Planens förenlighet med miljömålen

Planen bedöms vara förenlig med miljömålens
intentioner. Stora områden ianspråktas för den
fortsatta utvecklingen av tätorten men genom de
generella ställningstaganden som görs i planförslaget och den planerade utvecklingen av bland
annat nya grönområden samt bevarande av
områden med höga naturvärden bedöms planen
ge måttlig positiv påverkan på miljöaspekterna,
särskilt med hänseende på växt och djurliv och
biologisk mångfald.

Mål om klimat och utsläpp till luft

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan anger att
halten av växthusgaser i atmosfären i enlighet
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar ska stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål
för hållbar utveckling inte äventyras.
Miljömålet Frisk luft anger att luften ska vara så
ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.

Påverkan

Planen betonar vikten av att ta tillvara och
utveckla ekosystemtjänster för att motverka
klimatförändringarna samt mildra dess effekter.
En ökad andel grönska ska särskilt eftersträvas
i riskområden för värmeöar och i anslutning till
förskolor, skolor samt vård- och äldrebostäder för
bland annat temperaturutjämning vid värmeböljor.
Planen pekar ut bevarandevärda våtmarker då de
effektivt jämnar ut vattenflöden och håller vatten
i landskapet, vilket bidrar till minskade risker
för översvämning respektive torka. Att bevara
våtmarker minskar även risken för att förorenat
vatten når Emån och Grumlan. För minskad
klimatpåverkan förespråkar planen att byggrätter
placeras på sätt som gynnar egen energiproduktion.
I planen föreslås en långsiktig utveckling av

tätorten i öst-västlig riktning för att minimera
avstånden mellan nya områden och centrum,
vilket bidrar till att minska bilbehovet. De större
bostadsområden som planen föreslår i väst och i
norr ligger cirka 2000-2500 meter från resecentrum. Dessa områden kan kopplas på tätortens
huvudnät för cykel in till centrum. För området
Norget finns planskilda korsningar som kan nyttjas
för att ansluta området med gång- och cykel till
befintliga gång- och cykelvägar längs kraftledningsstråket och banvallen. De nya verksamhetsområden som pekas ut i planen ligger i goda
kommunikationslägen för såväl cykel som kollektivtrafik.

person. Bilinnehavet är betydligt högre i områden
med i huvudsak enbostadshus än i områden med
övervägande flerbostadshus. Då nya villaområden
föreslås i mer perifera delar av tätorten väntas bilinnehavet ligga kvar på relativt höga nivåer även i
fortsättningen.

Planens förenlighet med miljömålen

Planen bedöms ge måttlig positiv påverkan på
miljömålen. Detta är dock beroende av en fortsatt
teknikutveckling inom transportsektorn då den
befolkningsökning i tätorten som planen utgår
från genererar ökade trafikflöden.

Planförslaget redovisar huvudnät för cykel,
kollektivtrafik och bil i tätorten samt anger en
prioriteringsordning mellan transportslagen när
olika huvudnät korsar eller överlappar varandra.
Planen förespråkar även att en större andel korta
resor sker med andra transportmedel än bil för
att minska utsläppen av koldioxid. Vidare anges
att ny bebyggelse ska lokaliseras i lägen med god
tillgång till kollektivtrafik. För bostadsområdena
Norget och Madhagen behöver tillgängligheten
till befintliga hållplatser förbättras. Planen pekar
ut en plats för etablering av en omlastningscentral
för omlastning av varor och gods mellan väg- och
järnväg. Detta bidrar till att minska utsläppen på
del av transportsträckan.
Negativa konsekvenser av planen är att den tar
höjd för en positiv befolkningsutveckling, vilket
väntas öka antalet bilar i tätorten, samt att möjligheten att återuppta järnvägstrafik söderut stängs.
Bilinnehavet i tätorten ligger idag på 0,5 bilar per
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6. GENOMFÖRANDE
FORTSATTA PLANPROCESSER
FORTSATT ARBETE

113

FORTSATTA PLAN- FORTSATT ARBETE
PROCESSER
Den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda
tätort ska fungera som underlag och vägledning
för arbeten och beslut kopplade till fysisk utveckling av tätorten. Planen ska, tillsammans med
den kommunomfattande översiktsplanen, aktualitetsprövas varje mandatperiod och successivt
uppdateras och revideras. Med en rullande översiktsplanering hålls översiktsplanen aktuell utifrån
uppkomna behov eller förändrade förutsättningar.

Avsnitt bostäder
•
•

Ha en planprioritering utifrån analyser och
riktlinjer i gällande bostadsförsörjningsprogram.
Medverka vid markförvärv för bostäder när
tillfälle uppstår.

Den fördjupade översiktsplanen ska ge stöd
i beslut om framtida markanvändning inom
planområdet och ge vägledning vid mål- och
intressekonflikter. En översiktsplan kan dock inte
utgöra ett heltäckande operativt planeringsinstrument. Mer noggranna och detaljerade avvägningar mellan olika mål och intressen ska göras i
samband med fortsatta planeringsprocesser som i
detaljplanering och bygglovshandläggning.

Avsnitt näringsliv

Utbyggnad

•

För varje utvecklingsområde som pekas ut i denna
plan finns en angiven tidshorisont som ger indikation om utbyggnadsordning och utbyggnadstakt.
Syftet med detta är både att kunna samordna
insatser för att genomföra projekt och att underlätta planeringen i de kommunala förvaltningarna.
Prioritering av projekt ska vidare ske efter hur väl
de medverkar till att nå övergripande mål och
följer ställningstagandena i denna plan samt i
kommunens bostadsförsörjningsprogram.
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Nedan anges de större åtgärder som föreslås i
planens planeringsstrategier. Åtgärderna listas i
respektive avsnitt men samlas här för att ge en
överblick över vad som behöver göras för att
uppnå målen i den fördjupade översiktsplanen.

•

•

Verka för att ledig mark och lokaler inom
tätortens befintliga verksamhetsområden
fylls i första hand när verksamheter vill
expandera eller etablera sig i tätorten. Detta
kan innebära att kommunen aktivt deltar i
processer för markförvärv.
Ta fram en handelsstrategi som ger vägledning vid handelsetableringar.

Avsnitt arkitektur

Ta fram karaktärsbeskrivningar med vägledning för tidstypiska bebyggelseområden som
underlag för fortsatt planering och bygglovshandläggning.

Avsnitt naturvård
•

Vidta åtgärder om miljökvalitetsnormer för
vatten överskrids eller riskerar att överskridas.

Avsnitt teknisk försörjning
•

Utreda en ny reservvattentäkt.

Avsnitt allmänna riktlinjer
•

Kommunen ska i randzonen ha beredskap
som möjliggör markförvärv av strategisk
karaktär.

Kommunen avser att komplettera den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort med en
åtgärdslista som ger en överblick över de åtgärder
som ska genomföras för att uppfylla planens
intentioner. För varje åtgärd ska det anges tillvägagångsätt, prioritering/tidshorisont samt vem
som ansvarar för genomförandet. Åtgärdslistan
ska utgöra underlag för insatser på både kort och
lång sikt.
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Regionstyrelsen

Solpaneler enligt hållbarhetsprogram
2017-2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
• Godkänner installation av solpaneler enligt hållbarhetsprogram till en
sammanlagd kostnad på maximalt 30 000 000 kronor.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ska enligt hållbarhetsprogrammet ha byggnader som drivs
med förnybar energi och målet är att producera 3 gigawattimmar (GWh) per år
enligt energi- och klimatstrategin. Inventering och klassificering av möjlighet till
produktion av solenergi har genomförts på Region Jönköpings läns fastigheter.

Information i ärendet
Region Jönköpings län ska enligt hållbarhetsprogrammet 2017-2020 ha byggnader
som drivs med förnybar energi. Inventering och klassificering av möjligheten till
produktion av solenergi har genomförts på Region Jönköpings läns fastigheter.
Detta redovisas i slutrapport som biläggs denna tjänsteskrivelse.
Målet är att producera 3 GWh per år, vilket motsvarar cirka 7 procent av den
totala förbrukningen på 50 GWh. När befintliga tak räknas samman ger det ett
resultat att 2,6 GWh per år är möjligt att producera. När även kommande
byggnationer som Råslätts vårdcentrum, ny bussdepå på Ljungarum i Jönköping
samt nytt stall vid Riddersberg utanför Jönköping läggs till blir slutresultatet 3
GWh med god marginal. Totalt handlar det om drygt 17 000 kvadratmeter
solceller.

Finansiering
Investeringsutgiften finns beskriven i beslutad budget där 30 miljoner kronor är
avsatt för investeringar kopplade till hållbarhetsprogrammet. Ansökan om
investeringsbidrag kommer att ske och eventuellt beviljat bidrag minskar
kostnaden för Region Jönköpings län. Helt utan bidrag är den maximala
kostnaden för åtgärderna bedömd till 33 miljoner kronor, vilket i så fall kommer
att innebära att kompletterande beslut krävs.
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Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-04
Solenergi slutrapport

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service – Regionfastigheter
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Inventering av solenergi
på Regionens fastigheter
Utdrag från slutrapporten

Utfört av:
Mutaz Alkiswani

Version 1: 2018-02-23
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1. Inledning

Solen försörjer jorden med enorma mängder av
energi varje dag. Under bara ett år mottar jorden 15
000 gånger mer energi än vad vi använder över hela
jorden under samma tidsperiod, i form av
solinstrålning.

Solinstrålningen är den ursprungliga energikällan för
nästan all energi som finns på jorden. Men direkt
användning av solinstrålningsenergi är också möjligt.
Solinstrålningen innefattar både ljus och värme som
skickas till jorden av solen.

B ILD 1 S OLEN - SUNPOWER.COM

2. Inventeringsmetod
2.1 Klassificering

Utifrån genomgång av ritningar och kartor som
finns per objekt klassificeras samtliga lämpliga
ytor i tre kategorier: Optimal för
solenergianläggning, har bra potential för
solenergianläggning och har mindre bra potential
för solenergianläggning.
Med exempelvis mindre bra potential menas att
anläggningen eventuellt kommer att innebära
orimligt stor kostnad per kWh. Såsom att
kostnaden för speciell montagelösning,
skyddsanordningar, hjälpmedel och
åtkomlighetsåtgärder med mera. Samt låg
elproduktion.

B ILD 2 E XEMPEL KLASSIFICERING - G OOGLE SUNROOF

2.2 Modellering

De utvalda objekten ur kategori ”optimal” samt ”bra potential” utreds med hjälp av 3D
modellering, då skuggningsförluster inräknas.

2.3 Beräkningar och simuleringar

Solinstrålningsdata matas in i simuleringsverktyget jämte övriga förutsättningar som läsas från
3D-modellen. Simuleringsverktyget producerar då rapporter med bl.a. antal kollektorer och
förväntad energiproduktion för första året.
Simuleringsrapporten används sedan som tekniskt underlag för kalkyl av budget och
LCC/LCOE.

2.4 Slutredovisning

Slutredovisningen i form av tabell (se kapitel 4).
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3. Val av teknik
I de områden där kan fjärrvärme retur temp avgift tillkomma undviks solvärme anläggningar,
förutsatts att det makro fjärrvärmesystemet har mini last begränsning som gör att eventuell
solvärmeanläggningen kommer utmana befintliga kraftverk i systemet.

B ILD 4 S OLVÄRMESYSTEM - SOLARP RO M AGAZINE
Val av solvärmeanläggning under de nämnda förutsättningarna antas vara oekonomiskt alternativ.
Därför kommer endast fastigheter som har med relativt hög och kontinuerlig värme last försörjs med
solvärmeanläggning annars försörjs fastigheten med solel.

B ILD 3 S OLCELLSSYSTEM - F LORIDA SOLAR DESIGN GROUP
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4. Slutredovisning
A. Utan investeringsstöd

O/Nr.

Objekt

Förväntad
Effekt energiproduktion

Investeringskostnad

Produktionskostnad

IRR

kWt

Typ av anläggning
Tak/ Vägg/ Mark

kWt

kWh/ (1:a året)

Totalt (kr)

Kr/kWh

%

1

Ryhov

1 038

885 860

11 418 000

0,833

3,2%

Tak

2A

Värnamo Sjukhus Solceller

630

539 160

6 933 300

0,832

3,3%

Tak

2B

Värnamo Sjukhus Solvärme
Höglandssjukhuset –
Eksjö

58

50 049

467 200

0,858

3,5%

Tak

327

255 900

3 597 000

0,922

2,2%

Tak

3
4A

Stora Segerstad –
Solceller

319

285 923

3 509 000

0,810

3,5%

Tak

4B

Stora Segerstad –
Solvärme

52

47 766

416 000

0,716

5,9%

Tak

5

Nässjö klinikerna

271

230 320

2 981 000

0,854

3,0%

Tak

6

Ryhov D1

302

235 271(2)

3 322 000

0,912

2,3%

Tak

7

Spira kulturhus

133

105 284

1 460 000

0,916

2,3%

Tak

8

Vetlanda vårdcentral

99

83 882

1 089 000

0,981

1,5%

Tak

9

Huskvarna vårdcentral

67

58 490

737 000

0,893

2,5%

Tak

10

Vaggeryd

80

66 191

880 000

0,933

2,0%

Tak

2.6 GWh

33 Mkr
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B. Med investeringsstöd för solceller

O/Nr.

Objekt

Förväntad
InvesteringsEffekt energiproduktion
kostnad

Produktionskostnad

IRR

kWt

Typ av anläggning
Tak/ Vägg/ Mark

kWt

kWh/(1:a året)

Totalt (kr)

Kr/kWh

%

1

Ryhov

1 038

885 860

11 418 000

0.689

5.3%

Tak

2.1

Värnamo Sjukhus Solceller
Värnamo Sjukhus Solvärme
Höglandssjukhuset –
Eksjö

630

539 160

6 933 300

0.700

5.1%

Tak

58

50 049

467 200

0,858

3,5%

Tak

327

255 900

3 597 000

0.671

5.7%

Tak

2.2
3
4.1

Stora Segerstad –
Solceller

319

285 923

3 509 000

0.587

7.3%

Tak

4.2

Stora Segerstad –
Solvärme

52

47 766

416 000

0,716

5,9%

Tak

5

Nässjö klinikerna

271

230 320

2 981 000

0.619

6.7%

Tak

6

Ryhov D1

302

235 271(2)

3 322 000

0,661

5,8%

Tak

7

Spira kulturhus

133

105 284

1 460 000

0.619

6.7%

Tak

8

Vetlanda vårdcentral

99

83 882

1 089 000

0.729

4.9%

Tak

9

Huskvarna vårdcentral

67

58 490

737 000

0.663

6.1%

Tak

10

Vaggeryd

80

66 191

880 000

0.693

5.5%

Tak

2,6 GWh

26,8 Mkr
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