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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2021-05-04
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll




Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2021-03-30
Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2021-04-20

Inkomna handlingar




Remissvar Trafikutredning Ödeshögs kommun
RJL 2017/1215 Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2021-2024 Habo kommun,
Samrådsredogörelse riktlinjer för bostadsförsörjningen 2021-2024 Habo kommun
Skrivelse från medborgare angående biljettsystem för Länstrafiken
RJL 2021/618 Skrivelse från Länsrådet för funktionsnedsättningar med synpunkter
gällande Jämlik hälsa och vård
RJL 2021/919 Flisby östra byalag och Flisam, Ansökan gång- och cykelväg rv 32 norr om
Eksjö
RJL 352 Trafikverket samråd gällande nytt trafikplatsnamn, ändrad status på trafikplatser
och ny signatur i Nässjö






Utgående skrivelser






RJL 2020/2367 Yttrande över Remiss - Samråd om vattenförvaltning i Södra Östersjöns
vattendistrikt
RJL 2021/411 Yttrande över Remiss - Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas
av vattenkraft
RJL 2021/605 Svar på skrivelse till medborgare angående kollektivtrafiken i Bottnaryd
RJL 2021/919 Svar gällande ansökan om gång- och cykelväg utmed rv 32 norr om Eksjö

Regeringsbeslut
Cirkulär från SKR

4

Beslut från SKR
Övrigt
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RJL 2021/13

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2021-05-04
Ärendetyp

Ärenderubrik

Diarienummer

Beslutsdatum

Beslutsdelegat

Delegation

Anmälan av dataskyddsombud – DSO – fr o m 2021-05-17

RJL 2021/820

2021-04-13

Jane Ydman
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Dokument
Utskriftsdatum: 2021-03-31
Diarieenhet:

Utskriven av:

Nina Granström

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remisser mars 2021
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som
påverkas av vattenkraft

Anna Olsson

2021-03-01

Vattenmyndigheten

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/411

Remiss - Förslag till miljökvalitetsnormer för
vatten som påverkas av vattenkraft
Svar senast 2021-04-30

REMISS

Förordning om statsbidrag för att främja ett
hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Laura Habib

2021-03-08

Socialdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/485

Remiss - Förordning om statsbidrag för att
främja ett hållbart arbetsliv inom vård och
omsorg
Svar senast 2021-03-31

REMISS

Förslag till föreskrifter om fortsatt giltighet av
föreskrifterna HSLF-FS 2020:38 om tillfälliga
villkor för avgiftsfri screening med anledning av
sjukdomen Covid-19

Evelina Örn

2021-03-09

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/488

Remiss - Förslag till föreskrifter om fortsatt
giltighet av föreskrifterna HSLF-FS 2020:38 om
tillfälliga villkor för avgiftsfri screening med
anledning av sjukdomen Covid-19
Svar senast 2021-04-13

REMISS

Struktur för ökad motståndskraft

Laura Habib

2021-03-11

Justitiedepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/507

Remiss - Struktur för ökad motståndskraft
Svar senast 2021-06-11

REMISS

2021.2379

2021.2782

2021.2796

2021.2917

2021.3056

I

I

I

I

I

Andra chans för krisande företag – En ny lag om Patrik Kinnbom
företagsrekonstruktion

2021-03-12

Justitiedepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/531

Remiss - Andra chans för krisande företag – En REMISS
ny lag om
företagsrekonstruktion

Sidan 1 av 3
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2021.3070

Regional fysisk planering enligt plan- och
bygglag, Västra Götalandsregionen som
regionplaneorgan

Erik Bromander

2021-03-15

Västra Götalandsregionen Regional utveckling

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/536

Remiss - Regional fysisk planering enligt planoch bygglag, Västra Götalandsregionen som
regionplaneorgan
Svar senast 2021-09-30

REMISS

Regional Vattenförsörjningsplan för Jönköpings
län 2020-2050

Anna Olsson

2021-03-19

Länsstyrelsen i Jönköpings län

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/584

Remiss - Regional Vattenförsörjningsplan för
Jönköpings län 2020-2050
Svar senast 2021-05-31

REMISS

2021.3240

2021.3284

I

I

I

Rutin för snabbare identifiering av ärenden som Evelina Örn
ska rapporteras från Skatteverket till kommunen
enligt 5 kap. 10 § BegrL

2021-03-22

Sveriges kommuner och regioner

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/592

Remiss - Rutin för snabbare identifiering av
ärenden som ska rapporteras från Skatteverket
till kommunen enligt 5 kap. 10§ BegrL
Svar senast 2021-05-02

REMISS

Förslag till föreskrifter om användning av
medicintekniska produkter i hälso- och
sjukvården

Laura Habib

2021-03-23

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/607

Remiss - Förslag till föreskrifter om användning
av medicintekniska produkter i hälso- och
sjukvården
Svar senast 2021-04-20

REMISS

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 20212026 Jönköpings kommun

Erik Bromander

2021-03-26

Tekniska nämnden

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/639

Remiss - kommunalt
bostadsförsörjningsprogram 2021-2026
Jönköpings kommun
Svar senast 2021-05-27

REMISS

Förslag till föreskrifter om ändring i
Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:30
och SOSFS 2009:32

Laura Habib

2021-03-30

Socialstyrelsen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/694

Remiss avseende förslag till föreskrifter om
ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS
2009:30 och SOSFS 2009:32
Svar senast 2021-05-25

REMISS

2021.3373

2021.3506

2021.3714

I

I

I

Sidan 2 av 3
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2021.3740

Betänkandet När behovet får styra – ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
SOU 2021:8 Volym 1

Laura Habib

2021-03-29

Socialdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/699

Remiss av betänkandet När behovet får styra – REMISS
ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
SOU 2021:8
Svar senast 2021-09-01

2021.3754

I

I

Skatteverkets promemoria - Ersättning vid
markintrång – införande av kontrolluppgift

Lena Strand

2021-03-30

Finansdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/708

Remiss av Skatteverkets promemoria Ersättning vid markintrång – införande av
kontrolluppgift
Svar senast 2021-06-24

REMISS

Sidan 3 av 3
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 4465
Tid:

2021-04-20 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 47
Frågor från nämnden
Inkomna frågor som lämnades vid nämndsammanträdet 2021-03-30 § 39,
besvaras muntligen vid kommande nämndsammanträde i maj.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 32-47
Tid:

2021-03-30 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§ 39
Frågor
Följande fråga anmäls från Per Allan Axén (M) för Moderaterna:
-

JLT har under 2020 ett negativt resultat av mer än 110 MSEK i
förlorade biljettintäkter och under de två första månaderna 2021 ett
resultat som ligger mer än 30 MSEK under budget. Kraftfulla och
snabba åtgärder är därför nödvändiga för att inte denna negativa
utveckling ska fortsätta. Moderaterna vill därför att en åtgärdsplan
snarast upprättas och presenteras senast på nämndsmötet i maj inför
delårsrapporten i Regionstyrelsen.

Erik Lagärde (KD) anmäler följande frågor, kopplat till inkommen skrivelse
RJL 2021/605 gällande kollektivtrafiken i Bottnaryd.
-

Vem är ” huvudägare” till finansiering/ budget - planering -beslut
gällande byggandet av ny busshållplats Rv 40 - Bottnaryd ? Enligt
uppgift är fyra ”aktörer” inblandande ?

-

Hur säkerställs trafiksäkerheten på platsen gällande passeringen till
och från hållplatsen utifrån att Rv 40 idag efter E:4an är den mest
trafikerade vägen i länet gällande vanlig bil och tung trafik ?

-

När och på vilket sätt har planering/ beslut kommunicerats till
Bottnarydsborna och när och vem har genomfört informationen ?

-

Byggandet av ny busshållplats kommer medföra att Bottnaryd blir av
med idag fyra bussturer/ avgångar per dag i den lokala busstrafik
(linje 131). På vilket sätt kommer JLT att kompensera och ersätta
nämnda bussturer ?

Frågorna besvaras vid nästkommande nämnd.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Månadsrapport - mars 2021, TIM
2

0

1

Mätetal

0

av 3 Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

RJL
Antal resor 2021
ska öka jfm 2020
exklusive skolresor

Ökning jfm 2020

-54 %

Resandet fortsätter vara på den låga nivå som den varit sedan
pandemin bröt ut förra året.

RJL
Personalhälsa
- sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ska
vara låg och
skillnaden i
sjukfrånvaro mellan
kön och
yrkeskategori ska
minska.

4,3 %

2,9 %

Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med samma period
föregående år. Den är också lägre efter februari än den varit
under hela förra året

0 tkr

-55 955 tkr

RJL
Ekonomi i balans

A. Länstrafiken (-56,7 mnkr med hänsyn till
budgetkompensationer som kommer att ske -50,2 mnkr)
Budgetavvikelsen efter mars månad -56,7 mnkr men i utfallet
finns kostnader som det ska utgå tilläggsbudget för. Det gäller
sjukresor för Covid-smittade patienter och resor till vaccination
samt IT-konsulter i teknikprojekt. Efter kompensation är
avvikelsen mot budget minus 50,2 mnkr.
Fördelat på Resultatenheter:
Stab, ek, marknad +0,5 mnkr
Allmän trafik
-50 mnkr
Serviceresor
-7,2 mnkr (med hänsyn till
budgetkompensationer som kommer att ske -0,7 mnkr)
Statistiken visar att resandet i den allmänna trafiken fortsätter
minska jämfört med föregående år och är efter mars minus 54%
exklusive skolkort. Motsvarande minskning finns på
biljettförsäljningen och det är intäktstappet som står för
huvuddelen av avvikelsen mot budget.
På kostnadssidan har det utgått retroaktiva ersättningar inom
Regionbuss för kvalitetsincitament samt att det har varit höga
kostnader för förstärkningstrafik. Förstärkningar har satts in i
vissa tidslägen för att undvika trängsel. Det har också tillkommit
reglering av kostnader för tågunderhåll som avsett tidigare år.
Inom Krösatågen återfinns kostnader för
fordonsanskaffningsprojekt som blivit högre på grund av
förseningar till följd av överprövning. Vidare är det högre avgifter
för drivmotorström än budgeterat.
Även efter tillskottet av budgetmedel till sjukresor är det ett
mindre underskott inom Serviceresor. Resandet inom
Serviceresor är lägre än för samma period förra året men
kostnaderna är högre per resa på grund av lägre grad av
samåkning. Resenärer över 70 år åker ensamma enligt tidigare
beslut.
B. Centrala ansvar (+ 0,7 mnkr)
Ett överskott på 0,6 mnkr finns för anslaget för projektmedel
samt att nämnden egna kostnader visar ett budgetöverskott på
146 tkr till och med mars 2021. Överskottet för nämnden egna
kostnader förklaras främst av att inga kostnader för resor och
konferenser har belastat budgeten.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 4465
Tid:

2021-04-20 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 50
Informationsärenden till nämnden




Programmering ERUF och ESF, regional- och socialfonderna.
Månadsrapport mars 2021
Underlag inför budgetarbetet 2022

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 4465
Tid:

2021-04-20 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 51
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035
Presidiet anmäler att man inte fattar beslut i ärendet vid dagens möte, och att
man håller frågan öppen till kommande nämndsammanträde.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet har haft en lång
beredningsprocess. Ärendet har varit uppe för diskussion i kommunalt
forum, en politisk referensgrupp har stämt av inkomna remissvar och
samråd har ägt rum hos länets kommuner samt närliggande regioner.
Totalt har ca 45 remissinstanser yttrat sig över programmet.
Sammanfattning
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik
som ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som
ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram (TFP).
Programmet revideras en gång per mandatperiod.
Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2021-04-08
 Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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MISSIV
2021-04-08

1(1)

RJL 2019/2969

Regionfullmäktige

Regionalt trafikförsörjningsprogram
2021-2035
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Fastställa regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2035

Sammanfattning

Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som
ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att
upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram (TFP). Programmet revideras en
gång per mandatperiod.

Information i ärendet
Arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet har kommit att påverkas
av den pågående pandemin med förlängd handläggningstid som följd. Liksom
tidigare och nu gällande program ges en inriktning på hur kollektivtrafiken
planeras att utvecklas under programperioden. Sex olika mål slås fast och
beskrivningar på hur de ska nås presenteras. Programmet är tänkt att vara ett stöd i
den långsiktiga planeringen hos andra samhällsaktörer och myndigheter.
Till programmet hör en bilagedel som kommer att uppdateras inför beslut i
regionfullmäktige för att faktauppgifterna ska vara så uppdaterade som möjligt.

Beslutsunderlag



Missiv daterad 2021-04-08
Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035

Beslut skickas till
Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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Förvaltningsnamn
Avsändare

RJL 2019/2969

.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 20212035 för Jönköpings län
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1 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
- Sammanfattning
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som
började gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt
trafikförsörjningsprogram.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet (nedan förkortat TFP) ska beskriva
mål och inriktning för all regional kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik
inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av
vardagsresande. Detta eftersom dagens regioner inte alltid slutar vid länsgränsen
utan kan bestå av större arbetsmarknadsregioner där människor dagligen pendlar
över länsgränser.
TFP för Jönköpings län består sammanfattningsvis av följande avsnitt:
2. Inledning
De strukturella förändringarna efter dåvarande Jönköpings läns landstings
övertagande av finansieringen av kollektivtrafiken beskrivs.
Avsnittet redovisar även vilket innehåll programmet förväntas ha enligt
lagens utformning.
Kollektivtrafikmyndighetens uppgifter redovisas liksom arbetet med
förankringen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Avsnittet pekar på programmets långsiktighet med mål uppsatta till år
2035.
3. Vision och värdegrund
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”
redovisas liksom verksamhetsidén för länets kollektivtrafik ”Det naturliga
resvalet”. Även Jönköpings Länstrafiks kärnvärde ”Omtanke” samt
inriktningen att ge länets invånare prisvärda enkla samt säkra resor
behandlas i avsnittet.
Kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) redovisas liksom
en utblick mot år 2050.
4. Kollektivtrafikens uppdrag
I detta avsnitt presenteras kollektivtrafikens uppdrag och hur ett
funktionellt trafikutbud och resande kan se ut. Vikten av gränslös
regionöverskridande trafik framhålls liksom strävan att tillgodose
resbehov i så kallade funktionella områden.
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Förstorade arbetsmarknadsregioner ger regional tillväxt vilket
understryker vikten av utbyggd kollektivtrafik samt strävan efter
restidförkortningar i systemen.
En belysning av kollektivtrafikmyndighetens arbete med allmän trafikplikt
ger en översiktlig beskrivning av processen kring begreppet allmän
trafikplikt.
Den kommersiellt drivna kollektivtrafikens förutsättningar beskrivs samt
de förväntningar som finns på densamma.
Kollektivtrafikens påverkan på miljön och ett långsiktigt hållbart samhälle
behandlas. Även jämställdhet och FN:s konventioner om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning samt barnkonventionen behandlas.
5. Tre olika perspektiv på kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken ska utvecklas utifrån tre perspektiv:
 resenärens
 trafikeringens
 samhällets
Principer för trafikeringsupplägg redovisas i detta avsnitt. Olika trafikslag
lämpar sig för olika trafikeringsuppgifter där hänsyn ska tas till miljö- och
kostnadseffektivitet vid val av fordonsslag.
Nivåindelningen beskriver de olika nivåer som länets invånare kan
förvänta sig beroende på om det handlar om storregionala trafikstråk eller
andra typer av stråk och reserelationer med mindre trafikeringsfrekvens.
Särskilda persontransporter beskriver hur invånare boende långt från
allmän kollektivtrafik kan trafikförsörjas om än med ett begränsat
turutbud.
Utbud är ett sätt att redovisa de olika ambitionsnivåerna för
kollektivtrafikens utbud med hänsyn taget till efterfrågan och
befolkningsunderlag.
Avsnittet behandlar restider, koppling till kommunalt upphandlad trafik
samt frågor kring bytespunkter, hållplatser och terminaler.
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6. Mål 2035
Sju centrala målsättningar som ska vara uppnådda till 2035 slås fast:


Marknadsandel, beskriver hur stor andel av de motorburna resorna
görs med kollektivtrafiken i regional och privat regi. År 2018 används
som basår med en marknadsandel på 16 procent. Målet till år 2035 är
25 procent.



Resandemål, att med år 2018 som basår utförs ca 78 procent fler resor
med kollektivtrafiken, totalt 40 miljoner resor.



Nåbarhet, mål att 85 % av länets befolkning ska ha närmre än 1000
meter till hållplats eller station, dagens siffra är 84 %. Strävan är att
upprätthålla målet trots att uppsnabbningar av trafik kan innebära färre
hållplatser i linjenätet. Kommunernas arbete med förtätning av
bostäder längs med utpekade trafikstråk och i stationsnära lägen är en
viktig förutsättning för att hålla eller uppnå det uppsatta målet.



Kundnöjdhet/kvalitet, att 60 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 70 procent.



Tillgänglighet, att fler med olika funktionsnedsättningar ska kunna
resa med den allmänna kollektivtrafiken. Detta sker framförallt genom
fler anpassade hållplatser och bytespunkter.



Miljö/hållbart samhälle, att all trafik inom den allmänna
kollektivtrafiken körs med förnyelsebara drivmedel samt att
energianvändningen per körd personkilometer minskat med minst 38
procent till år 2035 med år 2018 som basår.

7. Ansvarsfördelning
I avsnittet redovisas önskad ansvarsfördelning mellan olika parter för att
förverkliga de målsättningar programmet fastställt. Utöver Region
Jönköpings län berörs framförallt länets kommuner samt Trafikverket.
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8. Ekonomi
En grov uppskattning av den redovisade trafikutvecklingens ekonomiska
konsekvenser ges i detta kapitel.
Fyra alternativa finansieringsvägar redovisas.
9. Uppföljning och utvärdering
Avsnittet redovisar arbetet med handlingsplaner och uppföljningsarbete
med kortare tidsperspektiv inom programperioden 2020-2035.
Genomgripande utvärdering och förnyelse av det regionala trafikförsörjningsprogrammet föreslås ske 2024 och 2028.
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Förord till TFP Region Jönköpings län 2021-2035
I mars 2020 stod det klart att pandemin Covid-19 drabbat världen med full kraft
vilket fått betydande konsekvenser för nästa alla verksamheter i samhället.
Arbetet med framtagandet av TFP för regionen som pågått sedan 2019 har
kommit att påverkas bland annat genom en förlängd samrådsprocess med länets
kommuner, intressegrupper, angränsande län och kommuner samt allmänheten.
För kollektivtrafikens utveckling i länet under 2020 innebar pandemin att resandet
i stort sett halverades då man uppmanades att undvika att åka kollektivtrafik på
grund av smittspridningsrisk samt att de som har möjlighet uppmanas till
hemarbete. När detta skrivs i början på 2021 är smittspridningen fortsatt hög och
därmed hålls strävan till ökat resande med kollektivtrafiken medvetet tillbaka.
Utvecklingen av pandemin och dess fortsatta påverkan på resandet är fortfarande
en osäkerhetsfaktor.
Marknadsandel som är ett nytt mål i programmet kan sägas ha fått tydlig relevans
då vi med stor sannolikhet kommer se ett förändrat resmönster på grund av ökad
acceptans av hemarbete för de grupper som har denna möjlighet. Det är då viktigt
att kollektivtrafiken strävar efter att öka sin marknadsandel av de motoriserade
resor som finns kvar.
Omfattande marknadsföring och därigenom beteendeförändringar behövs för att
kraftigt öka andelen som resenärer som väljer att åka kollektivt. Detta kommer att
kräva resurser till informationsspridning samt marknadsåtgärder som kompletterat
med ett utökat turutbud där efterfrågan finns, förhoppningsvis ökar andelen resor
med kollektivtrafiken jämfört med andra motoriserade resor.
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2 Inledning
Den 1 januari 2012 trädde Lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik i kraft.
Enligt denna lag ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet,
nedan förkortat ”RKM”.
Från den 1 januari 2012 blev Landstinget i Jönköpings län ansvarig för
kollektivtrafiken i länet och blev därmed länets regionala
kollektivtrafikmyndighet. I samband med regionbildningen 1 januari 2015 är
Region Jönköpings län regional kollektivtrafikmyndighet.
RKM har under 2013 och 2014 tagit över ansvaret för färdtjänst och sjukresor i
linje med de kompletteringar i lagen som gjorts bland annat vad gäller
kommunernas möjligheter att överlåta färdtjänstverksamhet till RKM (SFS
2010:1068) samt överlåtande till RKM av verksamhet rörande ersättning vid
sjukresor (SFS 2012:937).
RKM ska bland annat fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett
regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet ska vid behov revideras, vilket
inom Regions Jönköpings län sker en gång per mandatperiod.
Enligt Kollektivtrafiklagen ska det regionala trafikförsörjningsprogrammet
innehålla en redovisning av:


Behovet av kollektivtrafik i regionen samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen,



Alla former av regional kollektivtrafik i regionen, både trafik som bedöms
kunna utföras på kommersiell grund och trafik som RKM avser att
ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,



Åtgärder för att skydda miljön,



Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med
hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning,



De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla
resenärer, samt



Omfattningen av trafik enligt lagen (SFS 1997:736) om färdtjänst och
lagen (SFS 1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för pris-sättningen
för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har
överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM.
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Lagen definierar regional kollektivtrafik som trafik vilken utförs inom ett län eller
region, eller om den sträcker sig över flera län eller regioner huvudsakligen
tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande.
RKM ansvarar för den av samhället upphandlade och finansierade regionala
kollektivtrafik för vilken allmän trafikplikt ska beslutas. Samtidigt öppnar lagen
möjligheter för kommersiellt driven kollektivtrafik.
En väl fungerande kollektivtrafik ska tillgodose invånarnas behov av transporter.
Trafiken kan vara regional eller interregional. Den regionala trafiken omfattar
relativt korta resor som till och från arbete, skola, offentlig och privat service men
även till viss del för kultur- och fritidsändamål. Merparten av dessa resor görs
inom orter eller mellan närliggande orter. Den långväga kollektivtrafiken utgörs
av längre resor t.ex. resor som görs i tjänsten och på fritiden och ska främst
genomföras på kommersiella grunder.
Programmet omfattar Jönköpings län liksom kommuncentra och högskoleorter i
angränsande län eller regioner.
Arbetet med det förnyade trafikförsörjningsprogrammet har under åren 2019 till
2021 bedrivits i samråd med angränsande regioner samt regionens kommuner.
Arbetet har försenats på grund av coronapandemin.
Informationsinsatser och i vissa fall samråd har genomförts riktade till
branschföreträdare, statliga myndigheter liksom till företrädare för länets
handikapporganisationer. Information med inbjudan att delta i öppna möten har
skickats till trafikföretag i länet, näringslivs- och fackliga organisationer m.fl.
Allmänhet, resenärer och föreningsliv har inbjudits att delta via Jönköpings
Länstrafiks hemsida samt öppna möten.
Under vintern/våren 2020 genomfördes också en remissbehandling av
underlagsmaterialet till ett reviderat/omarbetat trafikförsörjningsprogram. I
samband med detta genomfördes bland annat informations- och samrådsmöten på
i samtliga kommuner inom regionen. Sammanlagt medverkade detta till 45
inkomna yttranden på remissen vilka påverkat revideringen av programmet.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på att redovisa mål för
regionens kollektivtrafik fram till år 2035 samt en utblick bort mot år 2050.
Programmet har en tydligt strategisk inriktning med fokus på ett antal
övergripande mål. Inför varje år arbetas en handlingsplan fram och de uppsatta
målen följs löpande upp i anslutning till regionens budget- och bokslutsarbete.
Genomarbetningar/uppdateringar av trafikförsörjningsprogrammet föreslås ske
2024 och 2028 vilket motsvarar en gång per mandatperiod.
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I Sveriges Kommuner och Regioner (SKR:s) vägledning till utformande av
regionala trafikförsörjningsprogram (publicerad i maj 2015) beskrivs ett antal
viktiga frågor som är lämpliga att behandla i ett trafikförsörjningsprogram.
En strävan i arbetet med uppdatering och förnyelse av trafikförsörjningsprogrammet har varit att Region Jönköpings län ska kunna presentera en
diskussion kring så många av dessa frågor som möjligt i programmet.
En nulägesbeskrivning av länets nyckeldata rörande kollektivtrafiken återfinns i
bilaga 1.
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3 Vision och värdegrund
Kollektivtrafiken i Jönköpings län styrs och påverkas av de visioner som fastställs
av Regionen och andra samhällsorgan. Regionen bedriver sin verksamhet utifrån
visionen:
För ett bra liv i en attraktiv region
Ett bra liv förutsätter bl.a. goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär
att arbetsplatser, skolor, köpcentra, offentlig service som t ex sjukvård och
kulturinrättningar ska nås med kollektivtrafik av så många regioninvånare som
möjligt. En attraktiv region fordrar bl.a. en hög tillgänglighet till dessa funktioner.
En väl fungerande kollektivtrafik har en avgörande betydelse för att möjliggöra en
sådan situation för såväl enskilda människor som näringsliv. Det ska vara lätt att
resa till och från olika resmål inom och utanför regionens gränser.
Med utgångspunkt från sitt uppdrag har en verksamhetsidé formulerats för
regionens kollektivtrafik enligt följande:
Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och
bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda,
enkla och säkra resor
Med det naturliga resvalet menas att det ska vara ett naturligt förstahandsval att
resa med tåg och buss då man behöver en motoriserad resa. Inför varje beslut att
resa ska den kollektiva resan alltid vara ett klart och tydligt alternativ till andra
reseformer. Naturligt också i den bemärkelsen att kollektivresan sparar på vår
miljö. Beslutet om hur man ska resa kommer inte alltid att resultatera i att man
väljer buss eller tåg, men det kollektiva resandet ska alltid ha en stark
attraktionskraft för den enskilda människan.
Omtanke handlar om människan. Omtanke genom att bedriva kollektivtrafik med
god kvalitet som tillgodoser människors resebehov. Omtanke om
levnadsförutsättningarna nu och i framtiden. Hänsyn till miljön och framtidens
levnadsvillkor, om solidariteten med framtida generationer.
Priset har betydelse för vilken resform man väljer. Kollektivtrafikresan är som
regel alltid ekonomiskt fördelaktig men priset är inte alltid avgörande för att välja
en kollektivresa framför en bilresa. Andra faktorer har också stor betydelse.
Det ska vara enkelt att resa kollektivt, enkelt att förstå avgifts-, betal- och
informationssystem, enkelt att stiga på och av på rätt plats, enkelt att byta mellan
linjer och fordonsslag. Det ska även vara enkelt att planera och genomföra en resa
bl.a. genom att kunna välja mellan många turer och därmed enkelt att göra miljöoch klimatsmarta val.
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Fungerande samspel mellan kollektivtrafiken och cykel- och motorfordon där
kombinationer av dessa underlättas genom välutbyggd infrastruktur som
bytespunkter med god standard är nödvändigt för att attrahera nya resenärsgrupper
till kollektivtrafiken.
Upplevd trygghet samt verklig säkerhet från hot, våld eller andra oroselement är
avgörande för att kunder ska välja kollektivtrafiken. En trygg och säker resa
genom att fordonen är tekniskt säkra och framförs på ett professionellt sätt är ett
annat sätt att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Att resan upplevs trygg är en
individuell upplevelse som ställer krav på resans utformning i sin helhet.
Kollektivtrafik är ett strategiskt verktyg för att utveckla regionen enligt de
visioner och ambitioner som fastslagits. Kollektivtrafiken är också ett verktyg för
att skapa hållbar utveckling i hela länet och ett rundare län.

3.1 Regional utvecklingsstrategi
Region Jönköpings län fastställde år 2019 den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) för Jönköpings län med målår 2035.
Av sexton stycken utpekade Agenda 2030-mål i RUS kan sju mål sägas ha
koppling till kollektivtrafiken.
I handlingsplanen kopplad till målet ”En tillgänglig region” finns textstycken som
behandlar områden som berör kollektivtrafiken.
Under kapitlet ”Samhällsbyggnad och tillgänglighet” beskrivs flera delområden
som har samröre mellan RUS och kollektivtrafiken, några av dessa är:





Infrastruktur och transportsystem
Transportsystemets utformning
Järnväg och tågtrafik
Höghastighetståg

Citat ur handlingsplanen:
” Kollektivtrafik
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar även till ett mer jämlikt
samhälle där alla invånare, oavsett ekonomisk förmåga har möjlighet att resa
mellan studier, arbete och boende. Detta är en förutsättning för att invånare ska
kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg.
Även för besöksnäringen är ett välfungerande transportsystem av yttersta vikt för
att lyckas locka turister till alla delar av länet.
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Järnväg och tågtrafik
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella
järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken byggas ut, bland annat med nya
stambanor för höghastighetståg.
Utmaningarna på det befintliga järnvägsnätet handlar främst om att hela nätet
inte är elektrifierat och att underhållet av järnvägen är eftersatt.
Höghastighetståg
Möjligheten till snabba resor över stora avstånd är central för länets utveckling
både när det gäller resor och kompetens. För att öka den interregionala och
långväga tillgängligheten är nya stambanor för höghastighetståg en
nödvändighet.
En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle betyda en stor
utvecklingspotential för länet. Dels möjliggör höghastighetsbanan snabba resor
och att de funktionella arbetsmarknadsregionerna förstoras, men banan frigör
också kapacitet i det befintliga järnvägsnätet, vilket gör att de kan förbättra
förutsättningarna för godstransporterna vilket bland annat är en förutsättning för
logistiknäringen.
Tåget har även många andra fördelar gentemot flyget och kortade restider
kopplar ihop länet med Stockholm, Göteborg och Malmö på ett nytt sätt, men
också norra Europa som blir en naturlig del i en större funktionell region.”
[Länk till Regional utvecklingsstrategi 2035 (RUS)]
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3.2 Utblick 2050
3.2.1 Höghastighetsbana
Fokus efter 2035 kommer för Jönköpings län att vara på planerade system för
höghastighetståg. Etableringen av höghastighetstågssystemet med nya tågstationer
kommer att förändra den regionala kollektivtrafikens uppbyggnad på ett
betydande sätt.
Behovet av att knyta samman de nya höghastighetsbanestationerna med det lokala
och regionala trafiksystemet kommer att betyda genomgripande förändringar både
för regionaltåg och busstrafiken.

3.2.2 Autonoma fordon
Den tekniska utvecklingen går fort framåt och förarlösa fordon i trafiksystemet är
sannolikt en realitet efter 2035 både gällande kollektivtrafik och privata fordon.
För kollektivtrafikens del ger detta nya möjligheter till ökad servicenivå då
resurser kan läggas på ombordpersonal som kan ägna mer tid åt resenärerna.

3.2.3 Ökad interaktion kollektivtrafik-konsumtion-boende
Urbaniseringen skapar större integrerade kluster av verksamheter kring
konsumtion och boende. I takt med den tekniska utvecklingen av exempelvis
utsläppsfria fordon kommer det att vara möjligt att integrera
kollektivtrafiksystemen med boende och platser för konsumtion och
samhällsservice, vilket exempelvis innebär inomhushållplatser på köpcentra och
sjukhus.

3.2.4 Digitalisering, robotisering, AI (Artificiell Intelligens),
maskininlärning
Data är den ”nya oljan”, vilket kommer att innebära att det kommer att utvecklas
många nya tjänster inom kollektivtrafiken. Vissa av dessa kommer sannolikt att ha
likartade lösningar och funktioner som kan ge nya tjänster för reseplanering och
mobilitetstjänster och så kallade ”on demand-tjänster” det vill säga
efterfrågestyrda tjänster. Det skapar förutsättningar för en mer individualiserad
kollektivtrafik.
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4 Kollektivtrafikens uppdrag
4.1 Uppdraget
Regionens invånare väljer i många fall att pendla till arbete och studier på annan
ort inom eller utanför länets gränser. Kollektivtrafiken i Jönköpings län ska därför
kunna erbjuda länets invånare goda kommunikationer till och från orter inom
regionen men också till angränsande regioner. Trafikutbudet ska vara långsiktigt
stabilt, förutsägbart, tryggt och pålitligt med korta restider och hög turtäthet. 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 funktionsnedsättningar god tillgänglighet i samhället
med prisvärda reseerbjudanden ge alla i samhället möjlighet att resa

I Kollektivtrafiklagen definieras begreppet ”Regional kollektivtrafik” som all
kollektivtrafik inom regionen och trafik över länsgränserna som huvudsakligen
tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande.
Se figur på ”vardagsresande i förhållande till annat resande” i bilaga 1.
Regionens kollektivtrafik ska utformas för att motsvara det som riksdagen angivit
som funktionellt trafikutbud och funktionellt resande. Med detta menas följande:
Funktionellt trafikutbud





turutbud; ett utbud av turer som är tillräckligt stort för att attrahera daglig
pendling,
stoppfrekvens; uppehåll för av- och påstigande sker i kommunhuvudorter
eller med ännu tätare intervall,
taxe- och bokningsvillkor; normalt krävs inte förhandsbokning, olika
typer av periodkort är vanligt förekommande, och
fordonstyp; utformningen av fordon liksom service- och ombordkoncept
är anpassade för vardagsresande.
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4.2 Trender i samhället som påverkar behovet av kollektivtrafik
Megatrender är stora globala förändringar som sker övergripande i vårt samhälle
globalt och som kommer påverka oss de kommande åren. I Boverkets vision för
Sverige år 2025 beskrivs några megatrender som påverkar behovet av
kollektivtrafik:
Förändrat klimat med en förväntad global temperaturhöjning gör att åtgärder
måste vidtas för att minska transportsektorns bidrag till utsläpp som i sin tur ger
en negativ inverkan på klimatet.
Urbaniseringen som innebär att de större städerna fortsätter att växa
befolkningsmässigt. En stor andel av Sveriges befolkning bor i de tre
storstadsregionerna. Starka pendlingsstråk och utveckling av knutpunkter i
stadsnära tätorter bidrar till regionförstoring som i sin tur stärker urbaniseringen.
Digitaliseringen ger stora möjligheter i samhällsutvecklingen så även inom
kollektivtrafiken. Effektiv informationsöverföring till kunder ökar tillgängligheten
och minskar tidsspillan i samband med resan. Möjligheter att arbeta under resan
ger en större flexibilitet i var människor arbetar i förhållande till var de bor.
Trender på ett mer lokalt plan kan beskrivas enligt nedan:
De förstorade arbetsmarknadsregionerna i kombination med att traditionell
industriproduktion i viss utsträckning ersatts med tjänsteproduktion och
administrativa arbetsplatser knutna till de större orterna och städerna ger ett ökat
resbehov som inte löses med cykel eller gång.
Ökade utmaningar för näringsliv och delar av offentlig sektor i länet att rekrytera
arbetskraft med rätt kompetens.
Koncentrationen av handel och social service till ett färre antal orter driver på
efterfrågan att kunna förflytta sig.
Större grupper av unga väntar med eller väljer bort att ta körkort vilket ger en
efterfrågan på kollektivtrafik.
Ett ökat antal personer som väljer att studera på annan ort än hemorten ger ett
resmönster och efterfrågan på trafik i tidslägen som skiljer sig från den
traditionella arbets- och skolpendlingen.
Förändringar inom vård och omsorg med allt mer specialiserade vårdinrättningar
gör att resandet inom regionen kan förväntas öka.
Flera av länets kommuner ger signaler om ett ökat intresse av att bosätta sig på
landsbygden där kollektivtrafiken inte har samma täckning som mer tätbefolkade
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områden i länet. Detta är en utmaning för kollektivtrafiken då linjelagd trafik som
regel kräver ett relativt högt resandeunderlag. RUS delstrategi 5 anger en strävan
att uppnå jämlikhet vad gäller regional tillväxt och allmänt jämlika förutsättningar
i samhället. En utveckling av olika former av anropsstyrd trafik kan vara en väg
att gå för att uppnå detta.

Funktionellt resande





ärende med resan; en majoritet av resorna avser regelbundna resor till
arbete, skola, omsorg, inköp, service eller fritidsaktiviteter,
reslängden; reslängden överstiger inte 100 km för merparten av
resenärerna,
restiden; överstiger inte en timme för merparten av resenärerna, och
skillnader mellan hög- och lågtrafik; resandet kännetecknas av tydliga
dygnsvariationer och av variationer mellan vardag och helg som speglar
ett dagligt vardagsresande, däribland utpräglade skillnader i resandevolym
mellan hög- och lågtrafik.

4.3 Gränslös regionöverskridande trafik
Regionens kollektivtrafik ska binda samman de befolkningstäta delarna med
viktiga målpunkter. Det handlar om att skapa en bra kollektiv pendlingstrafik
mellan regionens kommuncentra och övriga städer och större tätorter där pendling
till arbete och utbildning är prioriterat. Invånarna i regionen ska ha en bra
kollektivtrafik till och från Jönköping som genom att vara regionhuvudstad har en
väl differentierad arbetsmarknad och ett stort utbud av högre utbildning.
Landsbygd och mindre orter utanför det linjelagda utbudet ska samtidigt
garanteras ett lägsta trafikutbud som möjliggör resor till samhällsservice och i viss
utsträckning social verksamhet.
På samma sätt som kollektivtrafiken ska sammanbinda kommuncentra och
regioncentra inom regionen ska trafiken organiseras så att motsvarande
trafikutbud skapas till grannkommuner i angränsande regioner och dess regionoch högskolecentra. Detta förutsätter samverkan och avtal med angränsande
regioners kollektivtrafikmyndigheter. Viktiga parametrar i denna samverkan är
exempelvis trafikutbudet och samordning av biljett- och betalsystem.

4.3.1 Positionspapper för kollektivtrafik
Positionspapper för kollektivtrafik framtaget år 2019 på uppdrag av
Regionsamverkan i Sydsverige (RSS) beskriver en målsättning med starkt
reducerade restider företrädesvis med tågsystem som en målbild för år 2040.
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I målbilden beskrivs effektiva resmöjligheter tidsmässigt mellan tillväxtmotorerna
i de sex sydsvenska regionerna, Region Jönköping, Region Kalmar, Region
Kronoberg, Region Halland, Region Skåne och Region Blekinge.
I dokumentet presenteras målbilden ur tre perspektiv, resenärens, trafikeringens
och samhällets perspektiv.

Resenärens perspektiv
Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och
bekväma resor.
Restiderna i en gränsöverskridande storregional kollektivtrafik blir långa jämfört
med dem i traditionell lokal och regional trafik. Det ställer krav på extra hög
servicenivå såväl före, under som efter själva resan. En stabil och säker digital
uppkoppling under hela resan är en grundförutsättning för att attrahera nya
resenärsgrupper.
Vad behöver göras?
 Samordna biljett- och betalsystem för kollektivtrafiken i Sydsverige
 Förenkla och förbättra informationen till resenären både före, under och
efter resan
 Enhetligare regelverk gentemot resenären
Trafikeringens perspektiv
Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman tillväxtmotorer och regionala
kärnor samt stärka deras samspel med sitt omland.
Tågbanorna i Sydsverige utgör en viktig grundstruktur för resandet eftersom resor
med tåg kan vara dubbelt så snabba jämfört med resor på väg. Sedan lång tid
tillbaka knyter bland annat Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg samman våra
regioner.
Väl rustade järnvägar är en förutsättning för att nå de mål som beskrivs i
”Positionspapper för kollektivtrafik” längre fram i detta dokument.
Där järnväg saknas kan snabba så kallade Bus Rapid Transit (BRT)-system
(snabbussar med hög standard) utgöra ett komplement. På regionbussidan är
BRT-konceptet utformat så att bussarna har prioritering på sin väg in, genom och
ut ur städer och samhällen samt att antalet stopp är jämförbart med regional
tågtrafik. Till detta kommer hållplatser av hög standard med faciliteter som ger
möjlighet att ansluta med andra transportalternativ.
Vad behöver göras?
 Erbjuda snabbare och tätare resor mellan Sydsveriges tillväxtmotorer
 Erbjuda parallella trafiksystem med olika hastighet och uppehållsbilder
 Gör prissättningen av resorna oberoende av de administrativa gränserna
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Minska resornas miljöpåverkan

Samhällets perspektiv
Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som är betydligt kortare
än med bil.
Kollektivtrafik och infrastruktur är beroende av varandra. Kollektivtrafiken är
viktig där människor reser mest för att frigöra kapacitet på vägar och för att
minska klimatavtrycket från varje enskild resenär. En god kollektivtrafik bidrar
också till att utveckla såväl näringslivet som attraktionskraften för en ort.
Kollektivtrafiken måste samtidigt vara effektiv ur flera aspekter.
Vad behöver göras?
 De uppställda restidsmålen för kollektivtrafiken i Sydsverige bör ligga till
grund för utvecklingen av infrastrukturen med starkt fokus på regionala
tågbanor
 Ta fram en gemensam lista för hur åtgärder ska prioriteras för att knyta
samman tillväxtmotorerna i Sydsverige
 Investera i infrastruktur som gör det möjligt att bo, arbeta och studera i
hela Sydsverige
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Positionspapper kollektivtrafik, bilaga 5
Utöver ovan beskrivna Regionsamverkan i Sydsverige (RSS) finns en uttalad
ambition från Region Jönköpings län att i samma utsträckning förstärka och
utveckla kommunikationerna och biljettsamarbetet över länsgränserna till Västra
Götaland och Östergötland.
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4.3.2 Funktionella områden
I funktionella områden har människor sin tillhörighet, arbete, sociala liv och sin
övriga tillhörighet över en geografisk yta som inte stämmer med administrativa
regioner. Dessa områden finns i många gränsbygder och styrs av kulturella och
praktiska förhållanden.
Områdena har olika behov av kollektivtrafik utifrån den lokala strukturen.
I dessa områden som kan beröras av flera kollektivtrafikmyndigheters beslut är
det extra viktigt att kunna erbjuda tidtabellsinformation som ger en samlad bild av
utbudet. Internetbaserade sökmotorer som omfattar flera regioners trafik är ett bra
hjälpmedel för att få överblick över trafikutbudet i dessa områden.
Även närtrafiken (som behandlas längre fram) är anpassad så att möjlighet finns
att åka över regiongräns.

4.3.3 Arbetsmarknadsregioner och regional tillväxt
Näringslivets stora utmaningar i att kompetensförsörja sig särskilt när det gäller
nyckelkompetenser är en kritisk och återkommande fråga vars betydelse lär
komma att accelerera i takt med omställningsbehovet vi ser framför oss. Detta
hänger även samma med urbaniseringen och att många, inte minst, välutbildade
söker sitt boende i eller nära stadsmiljöer som erbjuder service och utbud som av
naturliga skäl inte kan erbjudas i mindre befolkade delar av länet.
Att därför i högre utsträckning verka mot en gemensam boende- och
arbetsmarknad som omfattar hela länet blir då en nödvändighet för att säkerställa
länets näringslivs fortsatta konkurrenskraft och tillväxt, som under lång tid utgjort
grundpelaren för länets samlade välstånd och höga sysselsättningsgrad. Detta i sin
tur borgar för en fortsatt hög skattekraft som säkerställer att medel finns till att
upprätthålla god samhällsservice i hela länet.
Hög turtäthet och korta restider ger goda pendlingsmöjligheter och medverkar till
att förstora arbetsmarknaden. Den enskilda individen ges bättre förutsättningar att
söka arbete inom ett större geografiskt område med en rimlig pendlingstid.
Näringslivets möjligheter att rekrytera kompetent personal underlättas.
Sammantaget medverkar detta till ökad tillväxt i samhället. En bra utbyggd
kollektivtrafik är ett redskap för att bygga det långsiktigt hållbara samhället.
Vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har ett antal studier genomförts
för att klarlägga konsekvenserna av förbättrad tillgänglighet inom och mellan
kommuner och regioner. Ett modernt transportsystem med kortare restid ger ökad
tillväxt i berörda regionala ekonomier men även för landet som helhet. Studier har
också visat att frekventa resor – som arbetspendling och möten mellan företag –
har en särskilt stor tidskänslighet vid kontaktavstånd inom intervallet 20-45
minuter. Förkortas avståndet inom detta intervall ökar antalet resor mycket
kraftigare än vid förkortningar bortom gränsen 45-50 minuter. Dessa tidsavstånd
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avser själva resan och inkluderar inte anslutnings- och avslutningsresor vid
tågresande.1
Detta understryker såväl vikten av en utbyggd kollektivtrafik som behovet av att
åstadkomma tydliga restidsförkortningar med ett ”hela resan-perspektiv” med
strävan att angränsande kommuncentra kan nås med mindre än 45 minuters restid.
(Se bilaga 2)

4.4 Allmän trafikplikt
All kollektivtrafik som upphandlas av RKM och delfinansieras med skattemedel
ska föregås av beslut om Allmän trafikplikt. Detsamma kan också gälla större
förändringar som inte ryms inom gällande avtal. Beslut om Allmän trafikplikt ska
kunna härledas ur det Regionala trafikförsörjningsprogrammet med motiveringar
om t ex omfattningen av trafiken, miljö- och/eller tillgänglighetskrav eller andra
fordonskrav och kan överklagas till förvaltningsdomstol. Beslut om Allmän
trafikplikt ska fattas i god tid före upphandling men behöver inte fastställa val av
trafikslag, det vill säga buss, bil och/eller spårbunden trafik. Ett sådant beslut bör
inte ligga ”vilande” utan trafiken ska komma till stånd snarast möjligt. Om tänkt
trafik inte kommer att förverkligas bör beslutet upphävas genom nytt beslut.
Annonsering angående avsikt att ingå trafikavtal ska göras ett år före det att
förfrågnings-underlag sänds ut. Mellan förhandsannonseringen och den slutliga
upphandlingen ska Samråd inför upphandling (SIU) genomföras. SIU ska bl.a. ge
svar på frågan om trafikföretagen har intresse av att driva trafiken kommersiellt.
Efter SIU rekommenderas att beslut om Allmän trafikplikt fattas, dock senast före
tilldelningsbeslut meddelas. Det anses tillräckligt med SIU för information till
trafikföretagen och att särskilt möte/info som efterfrågar intresse att driva
kommersiell trafik inte fordras.
Vid länsgränsöverskridande trafik kan en kollektivtrafikmyndighet besluta om
Allmän trafikplikt dock efter att en dokumenterad överenskommelse fattats
mellan berörda myndigheter genom protokoll, avtal eller dylikt.
Beslut om Allmän trafikplikt ska delges av RKM enligt 16§ första stycket och 17§
första stycket delgivningslagen (SFS 1970:428). RKM:s beslut om allmän
trafikplikt får överklagas av den som på kommersiell grund tillhandahåller eller
avser att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster som berörs av trafikplikten. RKMbeslut i enskilt fall enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Vid eventuell överklagan till kammarrätt krävs
prövningstillstånd.
1

Fritt översatt från JIBS Working Paper Series No 2004-1 ”Europakorridoren - …” av Börje
Johansson m.fl.
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Huvuddelen av de upphandlade trafikavtalen har följande löptider och omfattas av
allmän trafikplikt:
-

Stadstrafiken Jönköping
Regionbussar2
Krösatåg
Serviceresor
Östgötapendeln
Västtåg

2031
2029
2033
2022, 2024
2025
2024 (2027)

Utöver redovisade avtalslängder finns i vissa fall så kallad optionsrätt i avtalen
som möjliggör en förlängning av gällande avtal.

4.5 Kommersiell trafik
De allmänna kraven på regionens kollektivtrafik som beskrivs ovan kan
garanteras enbart genom den av samhället upphandlade trafiken. Den
kommersiellt drivna kollektivtrafiken har att bestämma över sin egen inriktning,
omfattning och utformning av trafiken.
Intressenter som avser att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund ska
anmäla detta till RKM och till Samtrafiken i Sverige AB senast 21 dagar före
trafikstart i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2012:2. Samma
tidsrymd gäller för anmälan om trafiks upphörande.
Det är dock RKM:s önskan att även kommersiellt driven trafik strävar efter
motsvarande uthållighet och stabilitet i trafiken, hög anpassning till människors
olika behov, miljöanpassning av fordon och val av drivmedel.
Vid överläggningar med branschföreträdare och enskilda trafikföretag har det inte
framkommit något intresse att starta och köra kollektivtrafik på kommersiella
grunder i regionen i större utsträckning än när detta skrivs år 2020. Det får RKM
att i ett kortare perspektiv, 3 – 5 år, utgå ifrån att nuvarande omfattning av denna
trafik förblir i stort oförändrad. RKM är emellertid positiv till kommersiella
initiativ. Det finns exempel på visst biljettsamarbete med den kommersiella
trafiken för att förenkla för daglig pendling.
En god dialog mellan RKM och branschen är angelägen. RKM avser medverka
till att det sker kontinuerligt.
RKM ska tillse att initiativ för utbyggd kommersiell kollektivtrafik erhåller
tillgänglighet till de kollektivtrafikanläggningar (angöringspunkter) som önskas
2

Inkluderar stadstrafiken i Nässjö, Värnamo och Tranås.
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samt att tekniska informationssystem i möjligaste mån inkluderar denna typ av
trafik.
Kommersiell trafik, se bilaga 5

4.6 Miljö och hållbart samhälle
Transportsektorn är en viktig aktör i arbetet med att skapa det hållbara samhället.
Sektorn svarar för en betydande andel av klimatpåverkande gaser och orsakar
också miljöproblem som avgaser och buller.
Transportsystemen är också utrymmeskrävande vilket är en utmaning i de
växande städerna. Antalet dödade och skadade i trafiken kan också reduceras
genom ett ökat resande i kollektivtrafiken som generellt är mycket säker oavsett
trafikslag.
En väl utformad kollektivtrafik bidrar aktivt till ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Genom en utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik med attraktivt
turutbud finns en bra förutsättning för ökad andel resenärer som väljer
kollektivtrafiken framför den egna bilen.
Val av fordonstyp, motorteknik och drivmedel är också avgörande för en minskad
miljöpåverkan.
En väl utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik bidrar aktivt till en samhällsutveckling i linje med det globala samhällets ansträngningar för att komma till
rätta med ovan nämnda problem.
Krav ställs på kollektivtrafikens utformning att genom ett attraktivt turutbud som
är energisnålt och samtidigt drivs med förnybara drivmedel öka andelen resenärer
som väljer kollektivtrafiken framför bilen. Det innebär att framtidens fordonsflotta
inom tågtrafiken ska anpassas till att kunna köras på förnybara drivmedel där
eldrift inte är ett alternativ.
Valet av fordon ska i så stor utsträckning som möjligt baseras på antalet resande
för god energieffektivitet och därmed minskad negativ miljöpåverkan. Även valet
av drivmedel till fordonsflottan ska göras med hänsyn till energieffektivitet och
miljöpåverkan.

4.6.1 Myndighetens interna miljöarbete
Jönköpings Länstrafik är en del i Region Jönköpings läns certifikat i
ledningssystem för miljö enligt ISO 14001. Syftet med miljöledningssystemet är
att styra mot minskad miljöpåverkan från organisationen och dess aktiviteter.
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I trafikupphandlingar styr Jönköpings Länstrafik riktningen för miljöpåverkan
genom successivt ökade miljökrav vid varje upphandlingstillfälle. Exempel på
krav är utfasning av fossila drivmedel och minskad energianvändning samt låga
nivåer av avgaser och buller.
Utfasningen av fossila drivmedel sker i snabb takt medan ökad energieffektivitet
och minskat buller är en stor utmaning. Genom införande eldrivna fordon finns
potential för att minska både energianvändning och buller.
Det är inte bara den utförda trafiken som har påverkan på miljön. Trafikföretagens
övriga verksamhets miljöpåverkan kravställs genom ett aktivt miljöarbete hos
Trafikföretaget. Miljöarbetet ska leda till ständiga förbättringar. Därför ställs krav
på miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001, EMAS eller
motsvarande och som är certifierat av oberoende tredje part ackrediterat för
certifieringar enligt ovan nämnda standarder.
Intressenter som påverkar myndigheten avseende krav och/eller måluppfyllnad är
bland andra:


Regional utvecklingsstrategi (RUS). Innehåller mål för en minskad
miljöpåverkan från kollektivtrafiken.



Region Jönköpings läns Hållbarhetsprogram 2021-2025.



Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik via Branschgemensamt
miljöprogram. Innehåller mål avseende klimatpåverkande gaser och
energianvändning, luftkvalitet och buller. I tillhörande Miljökravbilaga
2018 finns miljökrav som är kopplade till miljöprogrammet och är tänkt
att användas vid trafikupphandlingar för bl.a. busstrafik.

4.7 Social hållbarhet
En hållbar samhällsutveckling bygger på en helhetssyn där sociala, ekonomiska
och miljömässiga aspekter gemensamt är avgörande för resultatet. De tre
hållbarhetsperspektiven är beroende av varandra och om ett av dem sviktar blir
inte helheten hållbar. Kollektivtrafiken ingår som en viktig del i att skapa en
hållbar samhällsutveckling.
Kollektivtrafikens främsta roll inom social hållbarhet handlar om dess bidrag till
god tillgänglighet till arbetsmarknad, utbildning, service samt fritids- och
kulturaktiviteter. Den sociala hållbarheten kan stärkas genom kollektivtrafikens
bidrag till ett mer jämlikt transportsystem som kan medföra bättre levnadsvillkor,
integration och ökad trygghet.
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Kollektivtrafiken bidrar till ökande resmöjligheter för grupper med lägre
socioekonomisk status. Genom satsningar på kollektivtrafik skapas också
förutsättningar för ett mer jämställt transportsystem då fler kvinnor än män reser i
kollektivtrafiken.
Trygghet är viktigt
Känslan av trygghet är grundläggande för att överhuvudtaget välja
kollektivtrafiken. Tryggheten ska finnas på väg till och från hållplats, vid hållplats
likväl som ombord på fordon. En trygg kollektivtrafik innebär att kunna erbjuda
en kollektivtrafik anpassad till olika resenärsgruppers behov, att den upplevs som
enkel att förstå och där resenären kan lita på att komma fram i tid.
Trygghetsfrågan är bred då det kan handla om allt från belysning, utformning av
hållplatser och stationer, anslutande gång och cykelvägar, fordonens utformning
till personalens bemötande mm därför är samverkan med berörda parter viktig.
I årliga undersökningen, kollektivtrafikbarometern, kan det konstateras att
resenärer som är 65 år eller äldre oftare upplever trygghet vid en
kollektivtrafikresa jämfört med yngre. Kollektivtrafikresenärer i åldersgruppen
15-20 år anger lägst värde avseende trygghetsupplevelse. Män upplever i något
högre utsträckning än kvinnor att det känns tryggt att resa kollektivt. Högst
trygghetsbedömning ger resenärer som reser med tåg medan buss i både tätort och
landsbygd får lägre trygghetsvärden.
Upplevd trygghet i kollektivtrafiken är en angelägen fråga för resenärerna. Det är
därför viktigt att följa hur tryggheten i kollektivtrafiken upplevs. I
kollektivtrafikbarometern mäts resenärerna upplevda trygghet av resor i
kollektivtrafiken varje månad.
För att ta reda på vad som gör resenärerna otrygga kommer frågorna kring
trygghet kompletteras i kollektivtrafikbarometern. En annan åtgärd för ökad
trygghet, för både resenärer och personal, är kameraövervakning vilket i framtiden
kommer finnas i samtliga fordon.
På olika nivåer i samhället, inte minst inom kommuner och regioner, har det skett
ett arbete under det senaste decenniet för att fånga in vad som menas med social
hållbarhet eller nytta och hur det ska kunna mätas. Kunskap har sökts om hur
sociala nyttor ska kunna kvantifieras och integreras i olika kalkyler bland annat
rörande kollektivtrafiksatsningar.
Forskarna Honkaniemi, Wimark, Juarez, Lagerqvist och Rostila redovisar genom
en litteraturstudie3 att det inom forskningen inte finns någon ömsesidig förståelse
över hur social hållbarhet ska definieras eller mätas. Studierna åberopar
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exempelvis olika teorier i sina diskussioner av social hållbarhet. Teorier om
socialt kapital, social exkludering, boendesegregation och/eller social
jämlikhet/rättvisa används omväxlande i arbetena.
De flesta av de genomgångna studierna kan kategoriseras i sex kategorier med
avseende på hur sambandet mellan kollektivtrafik och sociala faktorer hänger
samman. Dessa samband kan leda både till positiva och negativa effekter:
1. Geografiska avstånd mellan arbetsplatser och boende leder till
exkludering, så kallad rumslig felmatchning.
2. Den byggda miljön skapar fysiska hinder för invånarna att använda
kollektivtrafiken, exempelvis för rörelsehindrade personer.
3. Ekonomi och inkomstskillnader skapar barriärer för invånare att använda
kollektivtrafiken, exempelvis för låginkomsttagare.
4. Upplevd rädsla och trygghet leder till att vissa grupper använder
kollektivtrafiken mindre, exempelvis kvinnor.
5. Sociala kontakter och möten i kollektivtrafiken underlättar social
sammanhållning.
6. Kollektivtrafik leder till en förbättrad hälsa, exempelvis genom minskade
utsläpp.

Social hållbarhet i kollektivtrafiken, 2017

4.8 FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som
personer med funktionsnedsättning har enligt de konventioner som redan
finns. Den fokuserar på ickediskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att
personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta såväl medborgerliga och
politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Kollektivtrafiken ska medverka till att utjämna förutsättningarna för människor.
För grupper med olika slags funktionsnedsättning är en väl fungerande
kollektivtrafik med ett kostnadseffektivt reseerbjudande ofta en förutsättning för
att kunna resa till/från arbete och studier liksom för besök hos vänner,
samhällsinstitutioner, privat och offentlig service. För det goda samhällets
utveckling är en väl fungerande kollektivtrafik av stor betydelse.
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4.9 FN:s barnkonvention
I FN:s Barnkonvention stadgas barns rättigheter. Barnkonventionen blev svensk
lag år 2020. Av denna framgår bl.a. att






ett barn är varje människa under 18 år,
alla barn har samma rättigheter och värde inget barn får diskrimineras,
varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör
henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och
mognad,
varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, samt
barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv
som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.

Regionen har åtagit sig att efterleva Barnkonventionen. Barn och ungdomar är en
stor resenärsgrupp, inte minst genom skolresor, som ställer särskilda krav på
trafikens tekniska utformning och bemötande. I kollektivtrafiken är det särskilt
angeläget att barnet som resenär får särskild uppmärksamhet och att deras
intressen tillvaratas. En bra tillgänglighet för barn i kollektivtrafiken kommer
även andra resenärer till nytta.

5 Tre olika perspektiv på kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken ska utvecklas utifrån tre perspektiv:
 resenären
 trafikeringen
 samhällets perspektiv

5.1 Resenärens perspektiv
5.1.1 Resande, beteende, individanpassad service
Trafikerbjudandet till regionens invånare ska utvecklas med hög turtäthet och kort
restid. För att bryta vanemönster och locka nya resanden behöver beteendepåverkande aktiviteter riktas till både enskilda och arbetsgivare. Sådana insatser
torde vara en förutsättning för att nå målet för resandeökningen fram till 2035.
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Ett tätt samarbete mellan kommunerna och regionen är vad avser beteendepåverkan en förutsättning för att nå medborgarna.
Barn och ungdomar är en stor och viktig resenärsgrupp. Barnperspektivet behöver
stärkas i planeringen och genomförandet av kollektivtrafiken.
Trygghet är ett nyckelord för resenären före, under och efter resan. Särskilt utsatta
för otrygghetskänslor är kvinnor, unga vuxna, storstadsbor och barn enligt en
rapport som framtagits av organisationen Tryggare Sverige. Otrygghet kan leda
till att man väljer bort kollektivtrafikresandet. Otrygghet kan även gälla de miljöer
som resenären vistas i som t.ex. vägen till och vid hållplatser, stationer och olika
typer av fordon. Säkerhet och trygghet avser även förarnas kunnande i trafiken
och förståelse för resenärerna. Även personalens uppträdande har betydelse för att
resenären ska känna sig säker och trygg. Därför behövs trygghetsskapande
åtgärder inom verksamheten.
Med utgångspunkt från tidigare redovisad verksamhetsidé att regionens
kollektivtrafik ska ”bedrivas med omtanke om resenärerna samt erbjuda prisvärda,
enkla och säkra resor” gäller följande framgångsfaktorer i relationen till
medborgare/kund:





enkelt
pålitligt
säkert
prisvärt

Starkt fokus ska riktas mot dessa framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet. Andra
viktiga framgångsfaktorer är frekvent och regelbunden dialog med länets
kommuner och angränsande län. Det är dessutom angeläget att framhålla följande:


Hög kundnöjdhet – säkras genom kontinuerliga kundundersökningar.



Bra tillgänglighet – ska prägla verksamheten genom anpassning av
fordon, hållplatser, bytespunkter, anläggning av pendlarparkeringar och
utveckling av informationssystem för att underlätta kollektivt resande.



Snabbt och bekvämt – trafiken byggs i starka stråk mellan
befolkningstäta orter inom regionen respektive till angränsande regioner.
Uppgiften är att skapa linjer med korta restider och hög turtäthet som
sammanbinder kommun- och regioncentra med varandra. Restiden bör
aldrig överstiga1,5 gånger bilens. Lägre kvot eftersträvas vid längre resor.



Gränslöst – att trafiken planeras kommun- och
regiongränsöverskridande. Kommuncentra liksom region- och/eller
högskolecentra i angränsande regioner har samma dignitet som
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motsvarande trafik inom regionen. Regionen har en positiv inställning till
önskemål om ökad gränsöverskridande trafik från andra RKM om
kriterierna ovan gäller.
Ovan listade strategier med fokus på resenären resulterar i att länet kan knytas
samman i förstorade arbetsmarknadsregioner.
Nedan redovisas exempel på åtgärder som RKM avser att utveckla i kommande
fleråriga handlingsplaner för att genomföras successivt under programperioden.










Översyn av linjesträckning med syfte att korta restiderna och öka
turutbudet i huvudstråken.
Fokus på arbetsplatsers arbetstider i tidtabellsarbetet.
Studera lämplig lokalisering och anläggning av pendlarparkeringar för bil
och cykel.
Uppsökande verksamhet hos större arbetsgivare i syfte att stimulera dem
att ge personalerbjudande om subventionerade periodkort.
Utveckla former och metoder för beteendepåverkande aktiviteter riktat
mot allmänheten.
Utveckla dialogen om trafikens kvalitet och utveckling med resenärerna,
t.ex. via sociala medier.
Initiera och medverka till att trygghetsskapande åtgärder förstärks inom
kollektivtrafikmiljön utifrån ett hela resan-perspektiv. Detta sker i nära
samverkan med regionens kommuner.
Utveckla formerna för dialog med barn och ungdomar samt genomföra
återkommande barnkonsekvensbedömningar av kollektivtrafiken. Detta
sker i samverkan med operatörerna och regionens kommuner.
Ge all personal inom RKM kunskap om FNs barnkonvention och
stimulera operatörerna till motsvarande insatser syftande till att skapa ett
bra bemötande av barn och ungdomar i trafiken.

5.2 Samhällets perspektiv
5.2.1 Regional tillväxt
Att utveckla bättre tillgång till kollektivtrafiken har stor betydelse för ökad tillväxt
och ökad välfärd. Kollektivtrafiken utgör ett viktigt instrument för att vidga
arbetsmarknadsregionerna och få en ökad diversitet på arbetsmarknaden, och inte
minst möjliggöra kompetensförsörjningen av hela länets näringsliv och offentliga
sektor. Arbetsgivarna är en viktig part i samtalen om framtida utveckling av
kollektivtrafiken.
Goda allmänna kommunikationer blir dessutom allt mer nödvändigt i takt med att
tillgång till körkort och egen bil minskar bland yngre samtidigt som det ger
förutsättningar för en hållbar utveckling.
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Val av boendeort styrs, inte minst bland yngre av andra faktorer än arbete, varför
fungerande arbetspendling blir en nödvändighet.
Det finns flera exempel i länet där företag pga. svårighet att rekrytera arbetskraft
med rätt kompetens fått säga nej till förfrågningar eller till och med flytta hela
eller delar av sin verksamhet närmare större befolkningscentra. En bidragande
orsak till svårigheterna att rekrytera har varit att man inte kunna erbjuda säkra och
snabba allmänna kommunikationer för arbetspendling.
Region Jönköpings län har även en viktig roll i att beakta transportsystemets
hållbarhet i samklang med den regionala utvecklingen.
Regionens pendlingsmönster nu och i framtiden är centralt för utvecklingen av
framtidens kollektivtrafikstråk, men även en långsiktigt hållbar ortstruktur med
utgångspunkt i offentlig och kommersiell service, samt att näringslivet i länets alla
delar ges förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning för att behålla
långsiktigt konkurrenskraftiga och därigenom bidra till att länets alla delar kan
fortsätta att utvecklas.
Regional produktion av biodrivmedel som finner avsättning inom regionen är ett
annat exempel på bidrag till regional tillväxt.

5.2.2 Samhällsplanering
Det finns ett starkt samband mellan kollektivtrafikens konkurrenskraft och hur
samhällets fysiska planering utformas. Det är av största betydelse hur
kommunernas översiktsplaner, regionens utvecklingsstrategi och den statliga och
regionala samt kommunala planeringen främst av infrastruktur formas för
kollektivtrafikens möjligheter att lyckas.
Ett hållbart transportsystem fordrar en förändrad syn på kollektivtrafiken som
utgår ifrån ett tydligare systemperspektiv där kollektivtrafiksystemet blir
strukturbildande för samhällsutvecklingen. Med detta menas att trafiken och den
tillhörande infrastrukturen är mer styrande för människors dagliga livsval; på
vilket sätt man reser till arbete och studieort, var man väljer att bosätta sig m m.
Kollektivtrafiken är starkt beroende av att alla delar av en resa fungerar för att
upplevas som ett tryggt och attraktivt alternativ. En samlad och medveten
bebyggelseplanering med rimliga avstånd till kollektivtrafikstråk är en
förutsättning för att få ett effektivare resursutnyttjande och möjliggöra en mer
attraktiv kollektivtrafik.
Ur trafikförsörjningssynpunkt har Jönköpings län, trots en hög andel landsbygdsbefolkning, en förhållandevis samlad struktur vilket ger en relativt god
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nåbarhet till kollektivtrafik. Den samlade strukturen möjliggör trafikering av ett
antal trafikstråk som ger god tillgång på kollektivtrafik för flertalet medborgare.
År 2017 hade 84% av länets befolkning närmre än en kilometer till en hållplats
eller station som på vardagar frekventeras av minst åtta turer i var riktning (källa
SCB).

5.2.3 Regional och kommunal planering
Trafikfrågorna integreras i samhällsplaneringen – detta avser både kommunalt
som regionalt. Kollektivtrafiken ges en framskjuten roll i såväl kommunala
översiktsplaner som i den regionala utvecklingsstrategin.
En tydlig regional grundstruktur för kollektivtrafiken måste stödjas av den
kommunala bostads- och trafikplaneringen och bebyggelseutvecklingen liksom ge
möjlighet till förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Verksamheter av stort publikt
intresse såsom köpcentra och idrottsanläggningar bör planeras i områden som kan
trafikförsörjas på ett för kollektivtrafiken gynnsamt sätt.
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som behandlar mark- och
vattenanvändning.
Regionens interna planering vad gäller utformning och placering av verksamheter
måste ta stor hänsyn till de behov resenärerna med kollektivtrafiken har vad gäller
attraktiv åtkomst till verksamheterna.
Jönköpings län har en stor landsbygd med en tydlig urbanisering till städerna.
De mindre tätorterna kring kommunhuvudorterna har ofta en negativ
befolkningsutveckling vilket gör att orter som inte ligger i ett trafikstråk kan ha
dåliga förutsättningar för att kunna erhålla en högfrekvent kollektivtrafik. Linjer i
dessa områden har i regel en hög skattesubventionsgrad.
Bilen kommer till följd av ovan beskrivna förutsättningar att även i framtiden ha
en roll som en del av ett effektivt resande vilket i sin tur gör att fler anläggningar
som pendlingsparkeringar i anslutning till starka kollektivtrafikstråk kommer att
behöva etableras och byggas ut.

5.2.4 Infrastruktur och roller
Infrastrukturen avgör i hög grad möjligheterna till effektiva transporter, inte minst
för kollektivtrafik med buss och tåg. Den regionala infrastrukturen formas av
Region Jönköpings län och Trafikverket. Prioriteringar görs av Region
Jönköpings län i den regionala transportplanen i samspel med Trafikverket och
den nationella transportplanen.
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Det är viktigt att Region Jönköpings län tar en ledarroll i arbetet med samordning
vad gäller infrastruktur och utbud av kollektivtrafik.
Tydliga kollektivtrafikstråk ger en tydlig prioritetsordning mellan de satsningar
som föreslås. Det är av stor vikt att regionala målpunkter identifieras och
analyseras utifrån kollektivtrafikens förutsättningar, framkomlighets- och
tillgänglighetskrav samt möjlighet till utveckling.
Viktiga målpunkter är bl.a. resecentra, kommuncentra, stora arbetsplatsområden,
högskolor/universitet och gymnasieskolor, kulturutbud, sjukhusen i Jönköping,
Eksjö och Värnamo samt stora köp- och evenemangcentra. I dessa regionalt
viktiga målpunkter förutsätts att den fysiska planeringen prioriterar en effektiv
omstigning mellan gång-, cykel- och kollektivtrafik.


Då transporter är en grundläggande förutsättning för samhällsutveckling
bör Region Jönköpings län i ökad omfattning beakta och bevaka
kollektivtrafikens behov i samband med upprättande av den Regionala
utvecklingsstrategin och Regionala transportplanen.



Region Jönköpings län bör prioritera fysiska åtgärder för att underlätta för
resenärer med kollektivtrafiken att komma till regionens verksamheter på
ett snabbt och bekvämt sätt.



Trafikverket föreslås verka för att kollektivtrafiken prioriteras i den
statliga infrastrukturplaneringen med hänsyn till Regional
utvecklingsstrategi, Regionalt Trafikförsörjningsprogram samt Regional
transportplan.



Trafikverket och kommunerna föreslås öka sina insatser för att förbättra
kollektivtrafikens framkomlighet på gator, vägar och järnväg.



Kommunerna föreslås uppmärksamma, prioritera och planera för
kollektivtrafikens behov i den fysiska planeringen.



Kommunerna föreslås ta ett aktivt och ekonomiskt ansvar för att utveckla
och underhålla goda bytespunkter, hållplatser och terminaler samt att
prioritera attraktiva lokaliseringar av dessa i samverkan med Jönköpings
Länstrafik och Trafikverket i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet.



Kommunerna föreslås utforma trafik- och parkeringsplaner som stöder
utvecklingen av den lokala och regionala kollektivtrafiken.
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5.3 Trafikeringens perspektiv
5.3.1 Principer för trafikeringsupplägg
Kollektivtrafiken utgör ett system med ett antal nivåer och trafikeringsprinciper.
De olika nivåerna ska fungera som en del av en resa med strävan mot ett
sammanlänkat trafiksystem med ett ”hela resan-perspektiv”.
För att dra nytta av kollektivtrafikens fördelar koncentreras satsningarna främst
till ett antal stråk med hög standard vad avser trafikutbud och tillgänglighet.
Genom att styra resurser till de starka stråken, ges flertalet av regionens invånare
en god kollektivtrafikförsörjning med hög beläggning vilket i sin tur medverkar
till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Det råder stor enighet mellan kommunerna och Region Jönköpings län om att i de
starka stråken prioritera hög turtäthet, korta restider samt resor över länsgräns.
Sambandet mellan restid och pendlingsbenägenhet är klarlagt och kan sägas vara
en väsentlig faktor för att dels erhålla förstorade arbetsmarknadsregioner och ökad
benägenhet att välja kollektivtrafik framför den egna bilen.
Delar av länets näringsliv och offentlig sektor är sådan att anpassning av
tidtabeller till rådande arbetstider (framförallt inom industri- och vårdsektorn) är
nödvändigt för att öka kollektivtrafikens marknadsandel.
Då snabbhet i trafiken kräver färre stopp samt så gena resvägar det är möjligt
kommer detta i vissa fall att drabba vissa mindre orter samt boende på
landsbygden som befinner sig utanför stråken med mycket stark trafik. För vissa
resenärer boende utmed linjer som får ett reducerat antal hållplatser kan närtrafik
vara en lösning. Arbets- och skolpendling avses dock inte att klaras med
närtrafikens utbud.
De regionala busslinjer som ingår i stomlinjenätet bör inspireras av principerna
för tågtrafiken, d.v.s. snabba linjer med frekventa, regelbundna avgångar och ett
antal högklassiga hållplatser på strategiska platser.
Förutom effektiva transporter på det statliga vägnätet förutsätter den regionala
stomlinjetrafiken en tydlig prioritering i stadsmiljön och väl utformade
omstigningspunkter.
Tillskapande av attraktiva bytespunkter med god standard och strategiskt
placerade för landsbygdsboende kan vara en lösning för att fortfarande kunna ge
tillgång till attraktiv kollektivtrafik enligt de intentioner som står att finna i RUS.
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Anslutande lokaltrafik samt i viss mån anropsstyrd trafik (oftast närtrafik), vilken
är lämplig som yttäckande komplement i svårförsörjda områdena, fungerar som
uppsamling mot de starkt trafikerade stråken.

5.3.2 Nivåindelning
Regionens kollektivtrafik ska erbjuda ett långsiktigt stabilt, pålitligt och
förutsägbart reseutbud med korta restider och hög turtäthet. Kollektivtrafiken ska
medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle, förstorade arbetsmarknadsregioner
samt ge flertalet invånare, inklusive personer med funktionsnedsättning, god
tillgång till kollektivtrafik.
Regionens kollektivtrafik utgörs av allmän kollektivtrafik såsom tågtrafik,
regionbussar och stadstrafik. Serviceresor består av färdtjänst, sjukresor och
närtrafik där närtrafiken utgör ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.
Prissystemen mellan de olika trafikslagen skiljer sig åt. För den allmänna
kollektivtrafiken finns ett gemensamt prissystem för hela verksamheten.
Buss och tåg har olika för- respektive nackdelar. Tågets främsta fördel är hög
passagerarkapacitet, snabba resor samt att tågresan upplevs bekvämare av den
resande. Tåget har en högre kilometerkostnad vilket medför behov av en högre
beläggning. Bussen är i motsats till tåget flexiblare, billigare och kan komma
närmare resmålet. Bussen har normalt sett en lägre medelhastighet och
passagerarkapacitet samt konkurrerar om utrymmet med övrig vägtrafik.
Nivå 1, storregionala stråk
Denna nivå är resandestark och passerar regiongräns. Strävan är att åstadkomma
likartat utbud till motsvarande målpunkter/orter i angränsande region som inom
den egna regionen. Tågtrafiken dominerar dessa stråk och kompletteras i vissa fall
med busstrafik. Stråken utgör ryggraden i kollektivtrafik-systemet med trafik till
angränsande regioner. Trafikeringen ska tillgodose en god eller mycket god
kvalitet av utbud och turer. Genom de storregionala stråken ges regionens
invånare kontakt med södra och västra stambanorna samt de regionala tåg- och
bussystemen i angränsande regioner.
Nivå 2, regionala stråk
Stomnät med regionbussar och regionaltåg som binder samman regionens större
tätorter och städer med fokus på förstorade arbetsmarknadsregioner. Regionbussar
kompletterar eller ersätter i vissa fall tågtrafiken där möjlighet till sådan saknas
eller för att nå önskad turtäthet.
I detta system prioriteras effektivitet och korta restider vilket får till följd att
regiontågen stannar vid ett begränsat antal stationer samt att regionbussarna
företrädelsevis stannar utmed huvudstråket. Detta förutsätter goda
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bytesmöjligheter och pendlingsparkeringar för bil och cykel i direkt anslutning till
bytespunkterna. Grundprincipen för trafikeringen är att flertalet invånare
tillförsäkras en kollektivtrafik med mycket god kvalitet och stort utbud.
Nivå 3, stadstrafik
Stadstrafiken i Jönköping binder samman det befolkningstäta Jönköpingsområdet
med hög turtäthet och tillgänglighet. En fortsatt stark utveckling av denna är
avgörande för att kommunen ska kunna hantera den planerade
befolkningstillväxten. Turtäthet, korta restider och komfort är avgörande för
trafikeringen särskilt när det gäller arbets- och studiependling. Utvecklingen av
trafiken förutsätter ett mycket nära samarbete med Jönköpings kommun särskilt
när det gäller infrastrukturella åtgärder som kommunen har det ekonomiska
ansvaret för.
Ett antal av regionens kommuner efterfrågar gemensamma utvecklingsinsatser för
lokal stads-/tätortstrafik också utanför Jönköping.
En stads storlek och utformning med exempelvis barriäreffekter som järnvägar,
vattendrag samt nivåskillnader kan ha stor betydelse för efterfrågan på
kollektivtrafik. Även verksamheter som stora arbetsplatser är viktiga parametrar
för att ha underlag för en stadstrafik.
Stadstrafiken utformas för att underlätta omstigning till de regionala och
storregionala systemen genom att sammanstråla vid centrala noder och stråk.
RKM stödjer de kommuner som vill utreda och utveckla sådan trafik. Stadstrafik
körs när detta skrivs i Nässjö, Värnamo och Tranås.
Nivå 4, närtrafik
Trafiken i denna nivå ska tillgodose människors behov av en grundläggande
service av kollektivtrafik i regionens glesare befolkade delar, mindre orter och
landsbygd.
Huvuduppgiften är att erbjuda resor till kommuncentra alternativt närmaste större
ort för serviceändamål. En funktion som matartrafik till det ordinarie utbudet av
tåg- och busstrafik är också till viss del en uppgift för närtrafiken.
Närtrafik avser inte att lösa resor till och från arbete och skola vilket innebär att
möjligheten att åka är begränsad till ett visst antal resor per vecka samt att det
finns definierade tidsfönster där det är möjligt att beställa en resa.
Genom att närtrafiken inte är öppen för allmänheten, regelverket kräver när detta
skrivs att man är skriven på adressen man vill åka till/från, ingår inte närtrafiken i
den allmänna kollektivtrafiken.
Närtrafiken är samordnad med färdtjänst och sjukresor och är anropsstyrd.
Trafikeringen utförs i princip alltid som anropsstyrd trafik.
Närtrafikens utveckling följs kontinuerligt upp för att se om verksamheten kan
utvecklas vidare med bibehållen kostnadskontroll. Exempelvis kan närtrafiken i
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framtiden komma att spela en roll för att komplettera kollektivtrafikutbudet i de
områden som i dag saknar kvälls- och helgtrafik.
Med attraktiva bytespunkter, pendlingsparkeringar och samåkningsplatser får ur
kollektivtrafiksynpunkt svårförsörjda och bilberoende delar av regionen tillgång
till kollektivtrafiken.

5.3.3 Särskilda persontransporter
Verksamheten Serviceresor erbjuder resor som färdtjänst, riksfärdtjänst och
sjukresor samt ovan beskrivna närtrafik.
Genom satsning på ökad tillgänglighet och anpassning för funktionsvarierade
kunder kan den allmänna kollektivtrafiken idag erbjudas kunder som tidigare var
hänvisade till färdtjänst. Denna utveckling ska fortgå med målet att långsiktigt
minska behovet av färdtjänst och riksfärdtjänst.
Färdtjänstberättigad har rätt till obegränsat antal resor inom färdtjänstområdet på
de tider som anges inom regelverket under veckans alla dagar. Färdtjänstresa kan
ske inom den egna kommunen men även mellan länets alla kommuner samt till
områden, med begränsat avstånd, även in i angränsande län. För resor utanför
länet därutöver gäller riksfärdtjänst. För färdtjänstresa uttas en egenavgift
motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens gällande prislista (lägst en zon). Vid resa
utanför länsgränsen tillkommer utöver aktuellt zonpris en extraavgift motsvarande
priset 2,0 gånger för första zon.
Mycket tyder på att framtidens färdtjänstkunder kommer att göra fler resor per
person än dagens kunder, till stor del beroende på att allt fler lever relativt längre
och är relativt friskare, men också på grund av att framtidens äldre befolkning kan
förväntas ta med sig större resvanor in i ålderdomen och därmed kan den
förväntade ökningen bli ännu större. Med anledning av detta är det av ännu större
vikt att åtgärder och uppfyllande av funktionskrav sker så att tillgänglighet och
användbarheten ökar i den allmänna kollektivtrafiken.
Regelverk: Bilaga 4

5.3.4 Samordning med kommunalt upphandlad trafik
Kommunerna uppmanas att konsultera Jönköpings Länstrafik i vilka resurser som
redan existerar i linjenätet och som kan utnyttjas för skolskjutsresor. Så sker redan
i stor utsträckning vad gäller gymnasieelevernas resor medan
högstadieungdomarna ofta skjutsas i trafik upphandlad av kommunerna själva.
Denna typ av samordning kan bidra till att linjetrafik kan upprätthållas i områden
som annars riskerar att förlora den fasta linjetrafiken samtidigt som suboptimering
av samhällsresurser kan undvikas genom att reducera parallellgående trafik.
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5.3.5 Utbud
Turutbudet i den allmänna kollektivtrafiken varierar med hänvisning till ortens
storlek, målpunkter etc. med utgångspunkt från resandeunderlag (faktisk pendling,
inte enbart med kollektivtrafiken) och förväntat resande.
Nedan angivna antal dubbelturer är att betrakta som riktvärden för trafiken 2035.
Hänsyn tas till restid då detta i hög grad påverkar pendlingsbenägenheten. Då
pendlings-benägenheten dramatiskt sjunker om restiden överstiger 45-60 minuter
beroende på sträckans längd måste hänsyn tas till resandeunderlag för de fall
reserelationen ligger mellan två angränsande kommunhuvudorter. I dessa fall är
målsättningen 12-16 dubbelturer.

Relation
Turutbud/vardag
Kommunhuvudort-angränsande kommunhuvudort med längst 60 min
kollektivtrafikpendling:
24 dubbelturer
Kommunhuvudort-regionhuvudort alternativt angränsande högskoleort eller
12-16 dubbelturer
regionhuvudort:
Kommunhuvudort-angränsande ort med mer än 2500 invånare alternativt
funktionellt område:
24 dubbelturer
Kommunhuvudort-angränsande ort med 1000-2500 invånare:
12-16 dubbelturer
För stadstrafiken i Jönköping gäller ett varierat men högt turutbud. För övrig
stadstrafik fastställs turtätheten i särskild ordning.
En koncentration av turutbud sker i tidslägen som överensstämmer med de mest
frekventa tiderna för arbete och studier.
Det ska finnas en strävan att kunna erbjuda ett visst utbud av kvälls- och
helgtrafik i regiontrafiken för att länets invånare ska kunna ta del av nöjes- och
kulturutbud i närliggande större städer.
De tätorter som har mindre än 1000 invånare ligger i vårt län i stor utsträckning
längs de stråk som kommer trafikeras i de stråk som beskrivs i kapitel 5.3.2.
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Om så inte är fallet kan en under programperioden utveckling av den anropsstyrda
kollektivtrafiken bidra till en möjlighet för boende i dessa orter att ha tillgång till
viss kollektivtrafik.

Beskrivning av linjenätet nivå 1 och 2, utbyggt enligt programmet till år 2035

5.3.6 Restider
Trafiken ska planeras utifrån följande riktvärden:


Regioncentra (Jönköping). Här eftersträvas en restid om max 60 minuter.
För att åstadkomma detta kan snabb- eller direkttrafik utan stopp och
byten komma att prövas. Att beakta är att i enstaka relationer i regionen
möjliggör inte dagens infrastruktur och lagstiftning (t ex hastighetsbegränsningar) att invånarna kan nå Jönköping på max 60 minuter.



Angränsande kommuncentra under 45 minuter.



Restidskvoter, dvs. restid med kollektivtrafik jämfört med bil ges följande
referenspunkter för 2035: Tåg 0,8, Regionbuss 1,3 samt direkt/expressbuss 1,2. För att ytterligare förstärka ett för resenären effektivt
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tidsutnyttjande vidtas åtgärder som underlättar utnyttjandet av restiden för
arbete, läsning, avkoppling m m.
För att möjliggöra korta restider kan linjedragningar behöva justeras. För att
åstadkomma rakare och snabbare linjer kommer anläggning av pendlarparkeringar
för såväl bil som cykel att fordras.
De större bytespunkterna, hållplatser och terminaler, på stomlinjerna i nivå 1 och
2 bör vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning senast 2025. I
dagsläget bär kommunerna och Trafikverket ansvaret för detta.

5.3.7 Bytespunkter, hållplatser, terminaler
En bytespunkt är en plats där byte mellan olika trafikslag kan ske.
Idag är det kommunerna och Trafikverket som ansvarar för och finansierar
byggande och underhåll av bytespunkterna i kollektivtrafiken.
Stationer, terminaler och bytespunkter ska vara utformade för att underlätta enkla
och snabba byten mellan transportslagen. De ska vara attraktiva, säkra, tillgänglighetsanpassade och väl underhållna samt förutsägbara. En handbok kring
utformning av dem har tagits fram.
Tillskapandet av attraktiva bytespunkter med hög standard på landsbygden med
en glesare befolkningsstruktur ger de boende i dessa områden en möjlighet att
utnyttja kollektivtrafik för en del av sin resa i de stråk av frekvent kollektivtrafik
som beskrivs i detta dokument. Bil och andra typer av fordon kommer med all
säkerhet fortsätta vara av stor betydelse för landsbygdens boende under
programperioden och det är då viktig att kunna erbjuda ett kombinerat resande
mellan kollektivtrafik och de andra transportslagen.
Cykelns roll i ett ”hela resan perspektiv” kan stärkas genom målmedvetna
satsningar i infrastrukturen för cyklar kring och i anslutning till kollektivtrafikanläggningar.
Bytespunkter i kollektivtrafiken ska kunna angöras och vara tillgängliga för all
kollektivtrafik, kommersiell som upphandlad, på lika villkor. Eventuella
avgiftssystem och principer för tilldelning av plats vid kapacitetsbrist bör
utformas enligt i förväg fastställda och transparanta kriterier.
Information om stationernas och hållplatsernas tillgänglighet ska finnas bl.a. på
Jönköpings Länstrafiks hemsida, www.jlt.se, genom text och bilder.
Informationssystem utvecklas så att anpassad information om störningar och
förseningar finns lätt tillgänglig för enskild resenär/kund.
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6 Mål 2035
Kollektivtrafiken ska tillgodose människors behov av resande men är också ett
strategiskt redskap för att åstadkomma och tillvarata andra samhällsnyttor. En väl
utbyggd kollektivtrafik medverkar till ökad samhällsnytta som:








Större arbetsmarknadsregioner och ökad regional tillväxt
Bättre folkhälsa och färre trafikolyckor
Bättre miljö bl.a. genom mindre luftföroreningar och buller
Ökad social hållbarhet
Mindre slitage på gator och vägar
Effektivare tidsutnyttjande för den enskilda individen
Bättre framkomlighet för kollektivtrafik i städer

För utveckling av kollektivtrafiken i Jönköpings län sätts följande mål upp till år
2035.

6.1 Marknadsandel
Mål till 2035:
Andelen kollektivtrafik av det totala antalet motoriserade transporter ska vara
25 procent.
Kollektivtrafikens marknadsandel i Jönköpings län uppgick 2018 till 16 procent.

6.1.1 Strategier för att nå målet för marknadsandel
Genom att kombinera offensiv regelbundet återkommande marknadsföring av
kollektivtrafiken med utökat utbud där resandeunderlaget bedöms som störst.
Genom beteendepåverkande kampanjer.
Genom beslutsamma åtgärder från kommunernas sida för att minska
attraktiviteten för att köra bil i stadskärnor och på ett tydligt vis ge busstrafiken
företräde och tillgänglighet till attraktiva målpunkter. Åtgärder som gör att
bilresandet inte ökar utan snarare minskar är nödvändiga för att nå målet.

6.1.2 Framgångsfaktorer för att nå målet för marknadsandel
Attityden till kollektivtrafiken och hållbart resande, där ett ökat intresse hos
allmänheten för miljöfrågor kombinerat med miljömässigt bra och bekväm
fordonsflotta där tidsnyttjandet kan optimeras genom att exempelvis få nyttja
restid som arbetstid bör kunna öka kollektivtrafikens marknadsandel.
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Tillgång och prissättning av parkeringsplatser är effektiva styrmedel för bidra till
ett ökat kollektivt resande.
Stationerna och hållplatserna med tillhörande anläggningar kan sägas vara
”skyltfönster” för kollektivtrafiken och måste därför ge igenkännande samtidigt
som det ska upplevas som både funktionellt, attraktivt och tryggt.
Tillgången på pendlarparkeringar intill omstigningspunkter och goda
cykelparkeringar/-garage.

6.2 Antal resor
Mål till 2035:
78 procents resandeökning jämfört med 2018 till sammanlagt 40 miljoner
resor.
Antalet resor är ett strategiskt mål för kollektivtrafiken, liksom marknadsandelen.
Det avgörs av den attraktivitet och kvalitet som trafiken erbjuder, den tilltro och
pålitlighet som resenärerna och allmänheten upplever att verksamheten lever upp
till samt trafikens förmåga att medverka till att skapa ett långsiktigt hållbart
samhälle ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
Nivån på 78 % resandeökning är framräknad utifrån den andel av de motoriserade
resor (25 %) som tidigare angivits som mål i detta dokument. Hänsyn har tagits
till förväntad befolkningsökning.
Nuläget för antalet resor i de olika trafikslagen framgår av Bilaga 1.

6.2.1 Strategier för att nå resandemålet
För att åstadkomma angiven resandeökning kommer åtgärder att behöva vidtas.
Huvuddelen av ökningen förväntas ske genom att:






Trafikplanering genomförs med utgångspunkt från kundernas resbehov
Genomföra överenskomna åtgärder i ”Avsiktsförklaring för utveckling av
stadstrafiken” i Jönköping tecknad 2018.
Öka turtäthet, korta restider samt skapa nya direkt-/snabblinjer med stadsoch regionbussarna.
Öka attraktiviteten för tågtrafiken.
Effektivisering och omprioritering av befintlig trafik. Trafik med lågt
resande flyttas till områden med bättre resandeunderlag och större
utvecklingspotential.
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Försöka styra över resenärer från sjukresor och färdtjänst till den
linjelagda trafiken.
Genomföra beteendepåverkande kampanjer och arbeta med
företagsbearbetning i syfte att få fler att nyttja kollektivtrafiken både för
arbets- och tjänsteresor.

6.2.2 Framgångsfaktorer för att nå resandemålet
För att klara den angivna målsättningen på ökningen av resandet med
regionaltågen till 2035 är det helt nödvändighet med investeringar i regionens
järnvägsnät.
Andra framgångsfaktorer är;


Program för utveckling och byggnation av ett system med
pendlarparkering i anslutning till regionens huvudvägnät och i anslutning
till större hållplatser, bytespunkter och terminaler. Parkeringarna avser
såväl bil som cykel.



Skapa prioriterade filer och framkomlighetsåtgärder för busstrafiken i
samarbete med väghållarna.

6.3 Kundnöjdhet/kvalitet
Mål till 2035: (avser nöjda eller mycket nöjda)
Alla länsbor (allmän trafik) 60 procent
Resenärer (allmän trafik) 70 procent
Kundnöjdhet mäts genom Kollektivtrafikbarometern, som är en
branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av
branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. De tillfrågade svarar på frågor
utifrån en femgradig betygsskala. Nöjdkundindex, NKI, är en summering av
betygen 4 och 5, d.v.s. den tillfrågades generella uppfattning om verksamheten.
2018 års resultat för Jönköpings län respektive riket blev följande:
Tillfrågad grupp
-

Allmänhet
Resenärer

Jönköpings län

Riket

52 procent
63 procent

53 procent
59 procent
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6.3.1 Strategier för att nå kundnöjdhetsmålet
Genom att kontinuerligt arbeta med marknadsanalyser och
kundnöjdhetsmätningar och ständigt lyssna på kundernas behov och försöka
tillgodose dessa.
Kontinuerligt arbeta med förarcertifiering, för att höja servicegraden hos
förarkåren.
Genom att kvalitetssäkra informationsflödet till resenärerna och snabbare få ut
korrekt information vid störningar så att kunderna själva proaktivt kan välja bästa
resealternativ.
Fortsätta digitalisera kollektivtrafiken och att arbeta prognosstyrt för att ge bättre
information vid trafikstörningar.

6.3.2 Framgångsfaktorer för att nå kundnöjdhetsmålet
Kontinuerlig utbildning av bussförare, lokförare, tågvärdar och mekaniker och
genom att arbeta med att höja statusen på dessa yrkeskategorier.
Kundcenterfunktion är en framgångsfaktor liksom en gemensam trafikledning för
övergripande koordination av samtliga trafikslag i länet.
Aktivt arbeta med kundfokus i alla delar av leveranskedjan.
Järnvägs- och vägunderhåll samt alla faktorer som påverkar pålitligheten för
kollektivtrafiken och minskar störningskänslighet.
Systematisk kvalitetsuppföljning av trafikavtalen samt ett engagerat arbete med
att stärka förarnas och kundcenterpersonalens förmåga att ge god service och se
sig som en mycket viktig del i kollektivtrafiken.

6.4 Tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättningar
Mål till 2035:
Fler ska kunna resa med allmän kollektivtrafik genom
tillgänglighetshöjande åtgärder vid hållplatser och andra
bytespunkter. Fler linjer ska kunna betraktas som fullt tillgängliga
och redovisas i kommande TFP.
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6.4.1 Strategier för att nå tillgänglighetsmålet
Genom att ha ett framgångsrikt samarbete med berörda aktörer såsom
kommunerna och Trafikverket i syfte att åstadkomma en god tillgänglighet utifrån
ett hela-resan-perspektiv.
Genom en utveckling av informations- och biljettsystem underlättas användandet
av kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättningar. Här eftersträvas
också nationellt gemensamma lösningar.

6.4.2 Framgångsfaktorer för att nå tillgänglighetsmålet
I dagens fordonsflotta är alla fordon i ordinarie linjetrafik anpassade så att
rullstolsburna kan komma ombord och resa under trygga förhållanden. Fortsatt
utveckling pågår avseende andra hjälpmedel såsom hållplatsutrop och inre
skyltning i alla fordon inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta görs för
resenärer i allmänhet och resenärer med funktionsnedsättningar i synnerhet.
Region Jönköping har när detta skrivs inte rådighet över infrastruktur knuten till
kollektivtrafiken. Detta ansvar vilar på väghållaren, i praktiken på kommunerna
och Trafikverket. Ett aktivt deltagande från kommuner och Trafikverk i att öka
antalet fullt tillgängliga bytespunkter är av största vikt.
Minst en väl utvecklad bytespunkt finns i dagsläget i varje kommun, vanligtvis i
anslutning till tågstationer i kommunhuvudorter. En utbyggnad av ytterligare
anpassade bytespunkter planeras. I de större kommunerna är behovet sannolikt
större än så och får prövas från kommun till kommun. Särskild omsorg måste
också läggas på de bytespunkter där olika trafikslag möts och där byten mellan
trafikslagen sker.
Jönköpings läns samtliga kommunhuvudorter (utom Gislaved) har en
huvudbytespunkt i form av järnvägsstation i kombination med busstation vilka
enligt det Regionala trafikförsörjningsprogrammets definition av ”fullt
tillgänglig” är anpassade för resenärer med speciella behov. I Gislaveds kommuns
fall är Smålandsstenar den bytespunkt som räknas som fullt tillgänglig där både
buss och tåg angör stationen.
En avgörande del i arbetet med att skapa tillgänglighet för alla resenärskategorier
är att förarkåren samt ombordpersonalen har god kännedom om
funktionsnedsättningar och därtill kommande behov av service till resenärerna.
Detta tillgodoses genom regelbunden utbildning genom programmet med
förarcertifiering där stort fokus läggs vid bemötandefrågor
Definition av fullt tillgänglig bytespunkt samt listning över dessa se bilaga 3.
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6.5 Nåbarhet
Mål till 2035 (basår 2017):
Av länets befolkning har 84 % procent av befolkningen närmre än en kilometer
till en hållplats eller station i kollektivtrafiksystemet med en turtäthet på minst
8 – 12 turer varje vardag (2017 års siffror SCB).
Målet är att kunna hålla nåbarheten kring 85 %.
Nåbarhet som begrepp kan tolkas som länsinvånarnas generella tillgång till
kollektivtrafik inom ett visst avstånd samt även nåbarhet till kommunhuvudorter
och länshuvudorter mätt i tid.
En konflikt kan uppstå i strävan efter att snabba upp förbindelser i kollektivtrafiken (se resonemanget kring restidskvoter, kapitel 5.3.6 Restider). För att
snabba upp såväl buss- som tågtrafik kan ett antal stopp på linjerna komma att
dras in eller i bussarnas fall utlokaliseras till en större väg vilket kan ge sänkt
nåbarhet för ett antal kunder. Strävan hos kommunerna till förtätad bebyggelse i
stations- eller hållplatsnära läge gör att nåbarheten spås öka något.
Bilaga 2 beskriver länsinvånarnas förutsättningar att nå länshuvudorten från sin
egen kommunhuvudort samt till närmast belägna kommunhuvudort.

6.5.1 Strategier för att nå nåbarhetsmålet
Genom ett nära samarbete med kommunerna vad gäller planering av bostäder och
näringslivsutveckling.

6.5.2 Framgångsfaktorer för att nå nåbarhetsmålet
Kommunernas arbete med förtätning av bostäder längs med utpekade trafikstråk
och i stationsnära lägen är en viktig förutsättning för att hålla eller uppnå det
uppsatta målet.
Ett nära samarbete med kommunerna vad gäller bebyggelseplanering både för
boende och företagande ger goda möjligheter att trafikförsörja tillkommande
områden om hänsyn tas till utpekade starka kollektivtrafikstråk.
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6.6 Miljö och hållbart samhälle
Mål till 2035 (basår 2018):
All allmän kollektivtrafik drivs med förnybara drivmedel. År 2018 var denna
andel 82 %. Busstrafiken körs helt med förnyelsebart drivmedel från år 2021.
Klimat- och energimål (för allmän kollektivtrafik under trafikplikt):
Trafikens totala koldioxidutsläpp g CO2/personkilometer minskar med minst
73 procent.
Trafikens
totala energianvändning
kWh/personkilometer
minskar med minst 38
6.6.1
Strategier
för att nå miljöoch hållbarhetsmålen
procent.
Genom att ha en effektiv kollektivtrafik med hög beläggning ges många positiva
Bullermål:
effekter
utifrån miljöaspekter som minskning av klimatpåverkande gaser,
Buller ska minska.
Andel kilometer körda i stadstrafik ska till 50% utföras med
luftföroreningar
och buller.
eldrivna fordon. Till eldrivna fordon räknas även laddhybrider.

6.6.1 Strategier för att nå miljö- och hållbarhetsmålen
Genom en rad åtgärder kan målen nås, till exempel genom
- en kraftig ökad kollektivtrafikandel som bidrar till en god miljö och ett hållbart
samhälle
- val av drivmedel
- en utfasning av dieseldrivna tåg till förmån för eldrivna tåg där så är möjligt
- att arbeta för elektrifiering av fler icke-elektrifierade banor
En lägre total energianvändning i trafiken minskar belastningen på miljön. Dock
medför kravet på förnybara drivmedel att energianvändningen i vissa fall kan öka då
energiinnehållet är lägre för dessa produkter kontra fossila drivmedel.
Genom att öka andelen eldrift i stadstrafik minskas energianvändning, buller och
emissioner från kollektivtrafiken.

6.6.2 Framgångsfaktorer för att nå miljö- och hållbarhetsmålen
Kollektivtrafiken är ett klimatsmart sätt att resa och allmänhetens ökade intresse
för miljöfrågor kan komma att driva resandet med kollektivtrafik till högre nivåer.
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Kollektivtrafikens möjlighet att dra nytta av en snabb teknikutveckling inom
fordonsindustrin genom olika bidrag till utnyttjande av ny teknik.
Miljöpolitiska beslut som ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft exempelvis
emissions- och bullerfria zoner i stadsmiljö och genom att säkerställa
skattemässiga förutsättningar för kollektivtrafiken att kunna drivas med fossilfria
drivmedel.
Genom att börja använda nyckeltalet personkilometer får verksamheten ett bra sätt
att mäta miljöpåverkan och energianvändning, vilket ger en god beskrivning på
det utförda transportarbetet och kan gynna utbyggd kollektivtrafik där gång och
cykel inte är något alternativ.
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7 Ansvarsfördelning
Strikt formellt är det Region Jönköpings län som äger frågorna. Självfallet sker ett
intensivt samspel bl.a. med kommunerna dels i kommunalt forum på politisk nivå
och dels i TTA-gruppen4 på tjänstemannanivå. Samverkan sker dels om
trafikfrågor men även om infrastruktur där kommunerna och Trafikverket för
närvarande har finansieringsansvaret som t ex bytespunkter.
Ett brett samarbete måste också finnas inom flera verksamhetsområden inom
Region Jönköpings län. Bland annat ansvaras för Regionala transportplanen och
andra infrastrukturfrågor. Det är frågor som direkt påverkar kollektivtrafikens
förutsättningar. I alla frågor som berör infrastruktur och trafik bör ett mycket nära
samarbete råda på både förtroendemanna- och tjänstemannasidan. Det fordras en
dialog med Trafikverket bl.a. om planer för underhåll och nyinvesteringar av
infrastruktur men också om möjliga finansieringslösningar för att påskynda
sådana investeringar.
En bred dialog ska också eftersträvas med avtalsbundna operatörer, kommersiella
aktörer liksom trafikbranschen i bred mening. Dialog ska också kontinuerligt
föras med grannregioner, arbetsmarknadens parter, företrädare för
intressegrupper, resenärer och allmänhet.
För att Trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras och få
genomslagskraft så fordras en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Utöver det som
ovan angivits angående samverkan mellan olika parter krävs:


En tydlig och gemensam inriktning mellan den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) och det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
Ansvarig: Region Jönköpings län



En tydlig prioritering av kollektivtrafiken i Regionala transportplanen.
Ansvarig: Region Jönköpings län.



Ett gemensamt ansvar för uppbyggnad av ett regionalt stomnät.
Ansvariga: Jönköpings Länstrafik, samtliga kommuner och Trafikverket.



En tydlig koppling mellan regional planering och kommunal
översiktsplanering.
Ansvariga: Region Jönköpings län och samtliga kommuner.

4

Trafiktekniska arbetsgruppen, representanter från regionens kommuner samt Trafikverket som
sammankallas av Jönköpings Länstrafik.
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Satsning för att öka kunskapen om sambandet mellan kollektivtrafik och
fysisk planering.
Ansvariga: Region Jönköpings län och samtliga kommuner.
Avsiktsförklaring arbetas fram om samarbete och ansvar avseende
finansiering av bytespunkter, hållplatser och terminaler.
Ansvariga: Jönköpings Länstrafik och kommunerna.

Jönköpings Länstrafik tillsammans med berörda kommuner har ett ansvar
för att peka ut och prioritera de bytespunkter som genom finansiering från
regional transportplan kan bidra till ökat resande med kollektivtrafiken.
Ett ökat ”multimodalt resande” * kan sannolikt genom dessa investeringar
bidra till ett ökat kollektivt resande.
Vad gäller det statliga vägnätet står Trafikverket för finansiering av
investeringar som inte är ovan jord.
* Multimodalt resande är när flera transportsystem såsom cykel, bil, buss eller tåg etc
samverkar i en hel resa.
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8 Ekonomi
Kollektivtrafiken är ett medel för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den
ska tillföra samhället mer eller samma nytta än dess kostnader. Modeller för att
beräkna samhällsnyttan kan vara till hjälp för att visa på storleksordningar av
olika åtgärder samt vara ett stöd vid prioriteringar och avvägningar. Genom att i
givna modeller ändra förutsättningar såsom turtäthet, restid och biljettpris kan den
samhällsekonomiska nyttan beräknas. Denna nytta beräknas utifrån
delkomponenter exempelvis i form av sysselsättning, tillväxt, utsläpp, olyckor,
vägslitage samt moms- och skatteeffekter.
Strävan att använda rätt trafikslag med hänsyn till trafikeringskostnader och
efterfrågan på resmöjligheter samt arbete med att öka beläggningen på turnivå i
befintlig trafik är en viktig förutsättning för att kunna utveckla kollektivtrafiken
inom givna ekonomiska ramar.
En grov uppskattning av den redovisade trafikutvecklingens ekonomiska
konsekvenser skattas till en årlig driftskostnadsökning på 35 mkr5 till år 2035.
Utöver detta tillkommer indexuppräkning av intäkter och kostnader för de
investeringar av bland annat infrastruktur och i vissa fall fordon som ska
möjliggöra den utökade trafiken.
För att klara tänkt utbyggnad av kollektivtrafiken förväntas även intäkterna öka
med ett ökat resande. I beräkningen av den årliga driftskostnadsökningen har en
intäktsnivå i storlek som dagens ca 40 % tagits med i beräkningen.
Omvärldsfaktorer som politiska beslut både på EU-, riks- och regionnivå, ändrade
statsbidrag och kostnadsutveckling i branschen påverkar ovan nämnda kostnadsuppskattning och skattesubventionsgrad.

8.1 Finansiering
Region Jönköpings län ansvarar för finansieringen av den upphandlade trafiken.
Under åren 2013-2018 har medel i storleksordningen 25 miljoner kr per år tillförts
budgetramen vilket möjliggjort utökat resande.

5

Tillskottet på 35 mkr bygger på antagande att tillkommande resor i en utbyggd kollektivtrafik
representerar en genomsnittlig beräknad kostnad för stadsbussresor, tågresor samt regionbussresor.
Produktionskostnaden per utförd resa skiljer sig avsevärt i de olika trafikslagen. Målsättningen att
nå 40 miljoner resor innebär en ökning på ca 17,5 miljoner resor under programperioden med
basår 2018.
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För att finansiera föreslagen utbyggnad av kollektivtrafik finns huvudsakligen
följande alternativ:






Finansiellt utrymme skapas inom befintlig verksamhet via
effektiviseringar, t ex högre nyttjande, och/eller omprioriteringar, t ex
flytta trafik till områden med större resandeunderlag eller genom att ersätta
kostnadskrävande trafikslag med mindre kostnadskrävande.
Biljettpriserna höjs mer än kostnadsutvecklingen för branschen.
Regionen skapar nytt finansiellt utrymme.
Statlig finansiering kan bidra till utökad kollektivtrafik.

En kombination av ovanstående alternativ är troligtvis att föredra.
Frågan om finansiering av trafiken och dess utbyggnad blir föremål för
återkommande prövning av regionfullmäktige i anslutning till ordinarie års- och
flerårsbudgetbeslut.
Som ett komplement till ovanstående kan följande insatser genomföras:


Möjligheter till statlig samfinansiering prövas. Eventuella möjligheter till
bidrag och projektmedel för investeringar och försöksverksamhet bör
kartläggas.

8.2 Priser och zoner
Nuvarande prissystem har utformats med utgångspunkt att medverka till ett för
kunden enkelt system med god överblickbarhet vad gäller prissättning, produkter
och zonsystem. Under 2015 reducerades antalet zoner i regionen från drygt åttio
zoner till åtta zoner som ett led i att förenkla för kunden.
Prissystemet bör också vara utformat för att förenkla resandet över länsgräns och
strävan finns att hitta betallösningar som gör att resenären inte upplever de i
förekommande fall olika biljettsystemen som ett hinder. Sydtaxan är ett exempel
på detta.
Kunden erbjuds genom användning av olika korttyper en kostnadseffektiv resa
såväl för enskilda resor som vid pendling. Betalning med hjälp av mobiltelefon
och bankkort finns ombord på bussar och tåg. Betalning med kontanter har fasats
ut.
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Ovan nämnda inriktning avses fortsätta som riktlinje för regionens upphandlade
trafik och utgör en del av dess finansiering. Närmare bestämmelser om priser,
zoner och dylika frågor behandlas i särskild ordning vid sidan om trafikförsörjningsprogrammet.

9 Uppföljning och utvärdering
I anslutning till Region Jönköpings läns ordinarie budget- och bokslutsarbete
utarbetas årliga verksamhetsplaner liksom uppföljning av det Regionala
Trafikförsörjningsprogrammet. Ett starkt fokus riktas på utveckling, förädling och
komplettering av redovisade åtgärder men också att utarbeta ytterligare och
effektivare åtgärder för att angivna mål ska kunna förverkligas.
Åtgärder som berör trafikens kvalitet och standard samt dess infrastruktur
kompletteras med åtgärder för att påverka enskilda individer liksom arbetsgivares
beteende och handlande. De årliga uppföljnings- och utvärderingsgenomgångarna
tillsammans med de periodiska uppdateringarna av program och åtgärder har
avgörande betydelse för att nå målen. RKM utarbetar nedbrutna handlingsplaner
med syfte att förverkliga målsättningarna. Detta sker i fyraåriga planer.
RKM utarbetar 2021 plan och redovisar delmål för perioden 2021- 2024 med
utblick mot 2025 och 2035.
Starkt samspel krävs mellan berörda offentliga organ men även mellan RKM,
enskilda företag och sammanslutningar inom branschen, samtidigt med tydliga
blickar riktade mot branschen i andra regioner och länder samt övriga tjänste- och
servicebranscher.


Minst en gång/år hålls överläggningar med Trafikverket samt
branschföreträdare om kollektivtrafikens utveckling i regionen. Detta sker
vid sidan av de kontinuerliga överläggningarna med företrädare för
regionens kommuner.



Årliga överläggningar hålls med företrädare för respektive grannregion om
utfall och resultat av den gemensamma trafiken samt om dess fortsatta
utveckling.

Enligt lagen ska de regionala trafikförsörjningsprogrammen uppdateras vid behov.
Regering och riksdag har uttryckt att detta bör ske en gång per mandatperiod,
d.v.s. vart fjärde år. Denna andra version av trafikförsörjningsprogram för
Jönköpings län utgör den första reviderade versionen. De återkommande
revideringarna är nödvändiga då erfarenheter i landet kan ge ny kunskap,
justeringar av lagstiftningen kan ske liksom att utvecklingen av den kommersiella
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kollektivtrafiken kan komma att påverka behovet av en större utvärdering och
omprövning.


Genomgripande utvärdering och förnyelse av det regionala
trafikförsörjningsprogrammet föreslås ske 2024 och 2028.



Årliga uppföljningar och utvärderingar förutsätts som ett basarbete i
utarbetande av årliga verksamhetsplaner.

Den årliga rapporten angående beslut om allmän trafikplikt och därmed
sammanhängande trafik redovisas i anslutning till bokslutet för RKM och
publiceras på dess hemsida.

Bilageförteckning:
Bilaga 1 - Jönköpings län idag, juni 2020
Bilaga 2 - Restidszoner och utbud per kommun
Bilaga 3 - Tillgänglig trafik
Bilaga 4 – Regelverk färdtjänst och riksfärdtjänst
Bilaga 5 - Kommersiell trafik
Bilaga 6 - Positionspapper kollektivtrafik
Bilaga 7 – Begreppsförklaringar
Bilaga 8 - Samrådsredovisning
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1 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
- Sammanfattning
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som
började gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt
trafikförsörjningsprogram.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet (nedan förkortat TFP) ska beskriva
mål och inriktning för all regional kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik
inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av
vardagsresande. Detta eftersom dagens regioner inte alltid slutar vid länsgränsen
utan kan bestå av större arbetsmarknadsregioner där människor dagligen pendlar
över länsgränser.
TFP för Jönköpings län består sammanfattningsvis av följande avsnitt:
2. Inledning
De strukturella förändringarna efter dåvarande Jönköpings läns landstings
övertagande av finansieringen av kollektivtrafiken beskrivs.
Avsnittet redovisar även vilket innehåll programmet förväntas ha enligt
lagens utformning.
Kollektivtrafikmyndighetens uppgifter redovisas liksom arbetet med
förankringen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Avsnittet pekar på programmets långsiktighet med mål uppsatta till år
2035.
3. Vision och värdegrund
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”
redovisas liksom verksamhetsidén för länets kollektivtrafik ”Det naturliga
resvalet”. Även Jönköpings Länstrafiks kärnvärde ”Omtanke” samt
inriktningen att ge länets invånare prisvärda enkla samt säkra resor
behandlas i avsnittet.
Kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) redovisas liksom
en utblick mot år 2050.
4. Kollektivtrafikens uppdrag
I detta avsnitt presenteras kollektivtrafikens uppdrag och hur ett
funktionellt trafikutbud och resande kan se ut. Vikten av gränslös
regionöverskridande trafik framhålls liksom strävan att tillgodose
resbehov i så kallade funktionella områden.
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Förstorade arbetsmarknadsregioner ger regional tillväxt vilket
understryker vikten av utbyggd kollektivtrafik samt strävan efter
restidförkortningar i systemen.
En belysning av kollektivtrafikmyndighetens arbete med allmän trafikplikt
ger en översiktlig beskrivning av processen kring begreppet allmän
trafikplikt.
Den kommersiellt drivna kollektivtrafikens förutsättningar beskrivs samt
de förväntningar som finns på densamma.
Kollektivtrafikens påverkan på miljön och ett långsiktigt hållbart samhälle
behandlas. Även jämställdhet och FN:s konventioner om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning samt barnkonventionen behandlas.
5. Tre olika perspektiv på kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken ska utvecklas utifrån tre perspektiv:
 resenärens
 trafikeringens
 samhällets
Principer för trafikeringsupplägg redovisas i detta avsnitt. Olika trafikslag
lämpar sig för olika trafikeringsuppgifter där hänsyn ska tas till miljö- och
kostnadseffektivitet vid val av fordonsslag.
Nivåindelningen beskriver de olika nivåer som länets invånare kan
förvänta sig beroende på om det handlar om storregionala trafikstråk eller
andra typer av stråk och reserelationer med mindre trafikeringsfrekvens.
Särskilda persontransporter beskriver hur invånare boende långt från
allmän kollektivtrafik kan trafikförsörjas om än med ett begränsat
turutbud.
Utbud är ett sätt att redovisa de olika ambitionsnivåerna för
kollektivtrafikens utbud med hänsyn taget till efterfrågan och
befolkningsunderlag.
Avsnittet behandlar restider, koppling till kommunalt upphandlad trafik
samt frågor kring bytespunkter, hållplatser och terminaler.
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6. Mål 2035
Sju centrala målsättningar som ska vara uppnådda till 2035 slås fast:


Marknadsandel, beskriver hur stor andel av de motorburna resorna
görs med kollektivtrafiken i regional och privat regi. År 2018 används
som basår med en marknadsandel på 16 procent. Målet till år 2035 är
25 procent.



Resandemål, att med år 2018 som basår utförs ca 78 procent fler resor
med kollektivtrafiken, totalt 40 miljoner resor.



Nåbarhet, mål att 85 % av länets befolkning ska ha närmre än 1000
meter till hållplats eller station, dagens siffra är 84 %. Strävan är att
upprätthålla målet trots att uppsnabbningar av trafik kan innebära färre
hållplatser i linjenätet. Kommunernas arbete med förtätning av
bostäder längs med utpekade trafikstråk och i stationsnära lägen är en
viktig förutsättning för att hålla eller uppnå det uppsatta målet.



Kundnöjdhet/kvalitet, att 60 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 70 procent.



Tillgänglighet, att fler med olika funktionsnedsättningar ska kunna
resa med den allmänna kollektivtrafiken. Detta sker framförallt genom
fler anpassade hållplatser och bytespunkter.



Miljö/hållbart samhälle, att all trafik inom den allmänna
kollektivtrafiken körs med förnyelsebara drivmedel samt att
energianvändningen per körd personkilometer minskat med minst 38
procent till år 2035 med år 2018 som basår.

7. Ansvarsfördelning
I avsnittet redovisas önskad ansvarsfördelning mellan olika parter för att
förverkliga de målsättningar programmet fastställt. Utöver Region
Jönköpings län berörs framförallt länets kommuner samt Trafikverket.
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8. Ekonomi
En grov uppskattning av den redovisade trafikutvecklingens ekonomiska
konsekvenser ges i detta kapitel.
Fyra alternativa finansieringsvägar redovisas.
9. Uppföljning och utvärdering
Avsnittet redovisar arbetet med handlingsplaner och uppföljningsarbete
med kortare tidsperspektiv inom programperioden 2021-2035.
Genomgripande utvärdering och förnyelse av det regionala trafikförsörjningsprogrammet föreslås ske 2024 och 2028.
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Kommentar [AE1]: Förordet är i sin helhet tillagt efter
remissversionen.

Förord till TFP Region Jönköpings län 2021-2035
I mars 2020 stod det klart att pandemin Covid-19 drabbat världen med full kraft
vilket fått betydande konsekvenser för nästa alla verksamheter i samhället.
Arbetet med framtagandet av TFP för regionen som pågått sedan 2019 har
kommit att påverkas bland annat genom en förlängd samrådsprocess med länets
kommuner, intressegrupper, angränsande län och kommuner samt allmänheten.
För kollektivtrafikens utveckling i länet under 2020 innebar pandemin att resandet
i stort sett halverades då man uppmanades att undvika att åka kollektivtrafik på
grund av smittspridningsrisk samt att de som har möjlighet uppmanas till
hemarbete. När detta skrivs i början på 2021 är smittspridningen fortsatt hög och
därmed hålls strävan till ökat resande med kollektivtrafiken medvetet tillbaka.
Utvecklingen av pandemin och dess fortsatta påverkan på resandet är fortfarande
en osäkerhetsfaktor.
Marknadsandel som är ett nytt mål i programmet kan sägas ha fått tydlig relevans
då vi med stor sannolikhet kommer se ett förändrat resmönster på grund av ökad
acceptans av hemarbete för de grupper som har denna möjlighet. Det är då viktigt
att kollektivtrafiken strävar efter att öka sin marknadsandel av de motoriserade
resor som finns kvar.
Omfattande marknadsföring och därigenom beteendeförändringar behövs för att
kraftigt öka andelen som resenärer som väljer att åka kollektivt. Detta kommer att
kräva resurser till informationsspridning samt marknadsåtgärder som kompletterat
med ett utökat turutbud där efterfrågan finns, förhoppningsvis ökar andelen resor
med kollektivtrafiken jämfört med andra motoriserade resor.
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2 Inledning
Den 1 januari 2012 trädde Lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik i kraft.
Enligt denna lag ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet,
nedan förkortat ”RKM”.
Från den 1 januari 2012 blev Landstinget i Jönköpings län ansvarig för
kollektivtrafiken i länet och blev därmed länets regionala
kollektivtrafikmyndighet. I samband med regionbildningen 1 januari 2015 är
Region Jönköpings län regional kollektivtrafikmyndighet.
RKM har under 2013 och 2014 tagit över ansvaret för färdtjänst och sjukresor i
linje med de kompletteringar i lagen som gjorts bland annat vad gäller
kommunernas möjligheter att överlåta färdtjänstverksamhet till RKM (SFS
2010:1068) samt överlåtande till RKM av verksamhet rörande ersättning vid
sjukresor (SFS 2012:937).
RKM ska bland annat fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett
regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet ska vid behov revideras, vilket
inom Regions Jönköpings län sker en gång per mandatperiod.
Enligt Kollektivtrafiklagen ska det regionala trafikförsörjningsprogrammet
innehålla en redovisning av:


Behovet av kollektivtrafik i regionen samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen,



Alla former av regional kollektivtrafik i regionen, både trafik som bedöms
kunna utföras på kommersiell grund och trafik som RKM avser att
ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,



Åtgärder för att skydda miljön,



Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med
hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning,



De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla
resenärer, samt



Omfattningen av trafik enligt lagen (SFS 1997:736) om färdtjänst och
lagen (SFS 1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för pris-sättningen
för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har
överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM.
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Lagen definierar regional kollektivtrafik som trafik vilken utförs inom ett län eller
region, eller om den sträcker sig över flera län eller regioner huvudsakligen
tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande.
RKM ansvarar för den av samhället upphandlade och finansierade regionala
kollektivtrafik för vilken allmän trafikplikt ska beslutas. Samtidigt öppnar lagen
möjligheter för kommersiellt driven kollektivtrafik.
En väl fungerande kollektivtrafik ska tillgodose invånarnas behov av transporter.
Trafiken kan vara regional eller interregional. Den regionala trafiken omfattar
relativt korta resor som till och från arbete, skola, offentlig och privat service men
även till viss del för kultur- och fritidsändamål. Merparten av dessa resor görs
inom orter eller mellan närliggande orter. Den långväga kollektivtrafiken utgörs
av längre resor t.ex. resor som görs i tjänsten och på fritiden och ska främst
genomföras på kommersiella grunder.
Programmet omfattar Jönköpings län liksom kommuncentra och högskoleorter i
angränsande län eller regioner.
Arbetet med det förnyade trafikförsörjningsprogrammet har under åren 2019 till
2021 bedrivits i samråd med angränsande regioner samt regionens kommuner.
Arbetet har försenats på grund av coronapandemin.

Kommentar [AE2]: Tillägg att arbetet försenats pga
coronapandemin.

Informationsinsatser och i vissa fall samråd har genomförts riktade till
branschföreträdare, statliga myndigheter liksom till företrädare för länets
handikapporganisationer. Information med inbjudan att delta i öppna möten har
skickats till trafikföretag i länet, näringslivs- och fackliga organisationer m.fl.
Allmänhet, resenärer och föreningsliv har inbjudits att delta via Jönköpings
Länstrafiks hemsida samt öppna möten.
Under vintern/våren 2020 genomfördes också en remissbehandling av
underlagsmaterialet till ett reviderat/omarbetat trafikförsörjningsprogram. I
samband med detta genomfördes bland annat informations- och samrådsmöten på
i samtliga kommuner inom regionen. Sammanlagt medverkade detta till 45
inkomna yttranden på remissen vilka påverkat revideringen av programmet.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på att redovisa mål för
regionens kollektivtrafik fram till år 2035 samt en utblick bort mot år 2050.
Programmet har en tydligt strategisk inriktning med fokus på ett antal
övergripande mål. Inför varje år arbetas en handlingsplan fram och de uppsatta
målen följs löpande upp i anslutning till regionens budget- och bokslutsarbete.
Genomarbetningar/uppdateringar av trafikförsörjningsprogrammet föreslås ske
2024 och 2028 vilket motsvarar en gång per mandatperiod.
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I Sveriges Kommuner och Regioner (SKR:s) vägledning till utformande av
regionala trafikförsörjningsprogram (publicerad i maj 2015) beskrivs ett antal
viktiga frågor som är lämpliga att behandla i ett trafikförsörjningsprogram.
En strävan i arbetet med uppdatering och förnyelse av trafikförsörjningsprogrammet har varit att Region Jönköpings län ska kunna presentera en
diskussion kring så många av dessa frågor som möjligt i programmet.
En nulägesbeskrivning av länets nyckeldata rörande kollektivtrafiken återfinns i
bilaga 1.
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3 Vision och värdegrund
Kollektivtrafiken i Jönköpings län styrs och påverkas av de visioner som fastställs
av Regionen och andra samhällsorgan. Regionen bedriver sin verksamhet utifrån
visionen:
För ett bra liv i en attraktiv region
Ett bra liv förutsätter bl.a. goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär
att arbetsplatser, skolor, köpcentra, offentlig service som t ex sjukvård och
kulturinrättningar ska nås med kollektivtrafik av så många regioninvånare som
möjligt. En attraktiv region fordrar bl.a. en hög tillgänglighet till dessa funktioner.
En väl fungerande kollektivtrafik har en avgörande betydelse för att möjliggöra en
sådan situation för såväl enskilda människor som näringsliv. Det ska vara lätt att
resa till och från olika resmål inom och utanför regionens gränser.
Med utgångspunkt från sitt uppdrag har en verksamhetsidé formulerats för
regionens kollektivtrafik enligt följande:
Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och
bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda,
enkla och säkra resor
Med det naturliga resvalet menas att det ska vara ett naturligt förstahandsval att
resa med tåg och buss då man behöver en motoriserad resa. Inför varje beslut att
resa ska den kollektiva resan alltid vara ett klart och tydligt alternativ till andra
reseformer. Naturligt också i den bemärkelsen att kollektivresan sparar på vår
miljö. Beslutet om hur man ska resa kommer inte alltid att resultatera i att man
väljer buss eller tåg, men det kollektiva resandet ska alltid ha en stark
attraktionskraft för den enskilda människan.
Omtanke handlar om människan. Omtanke genom att bedriva kollektivtrafik med
god kvalitet som tillgodoser människors resebehov. Omtanke om
levnadsförutsättningarna nu och i framtiden. Hänsyn till miljön och framtidens
levnadsvillkor, om solidariteten med framtida generationer.
Priset har betydelse för vilken resform man väljer. Kollektivtrafikresan är som
regel alltid ekonomiskt fördelaktig men priset är inte alltid avgörande för att välja
en kollektivresa framför en bilresa. Andra faktorer har också stor betydelse.
Det ska vara enkelt att resa kollektivt, enkelt att förstå avgifts-, betal- och
informationssystem, enkelt att stiga på och av på rätt plats, enkelt att byta mellan
linjer och fordonsslag. Det ska även vara enkelt att planera och genomföra en resa
bl.a. genom att kunna välja mellan många turer och därmed enkelt att göra miljöoch klimatsmarta val.
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Fungerande samspel mellan kollektivtrafiken och cykel- och motorfordon där
kombinationer av dessa underlättas genom välutbyggd infrastruktur som
bytespunkter med god standard är nödvändigt för att attrahera nya resenärsgrupper
till kollektivtrafiken.
Upplevd trygghet samt verklig säkerhet från hot, våld eller andra oroselement är
avgörande för att kunder ska välja kollektivtrafiken. En trygg och säker resa
genom att fordonen är tekniskt säkra och framförs på ett professionellt sätt är ett
annat sätt att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Att resan upplevs trygg är en
individuell upplevelse som ställer krav på resans utformning i sin helhet.
Kollektivtrafik är ett strategiskt verktyg för att utveckla regionen enligt de
visioner och ambitioner som fastslagits. Kollektivtrafiken är också ett verktyg för
att skapa hållbar utveckling i hela länet och ett rundare län.

3.1 Regional utvecklingsstrategi
Region Jönköpings län fastställde år 2019 den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) för Jönköpings län med målår 2035.
Av sexton stycken utpekade Agenda 2030-mål i RUS kan sju mål sägas ha
koppling till kollektivtrafiken.
I handlingsplanen kopplad till målet ”En tillgänglig region” finns textstycken som
behandlar områden som berör kollektivtrafiken.
Under kapitlet ”Samhällsbyggnad och tillgänglighet” beskrivs flera delområden
som har samröre mellan RUS och kollektivtrafiken, några av dessa är:





Infrastruktur och transportsystem
Transportsystemets utformning
Järnväg och tågtrafik
Höghastighetståg

Citat ur handlingsplanen:
” Kollektivtrafik
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar även till ett mer jämlikt
samhälle där alla invånare, oavsett ekonomisk förmåga har möjlighet att resa
mellan studier, arbete och boende. Detta är en förutsättning för att invånare ska
kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg.
Även för besöksnäringen är ett välfungerande transportsystem av yttersta vikt för
att lyckas locka turister till alla delar av länet.
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Kommentar [AE4]: Rödmarkerad text utgör ett tillägg gentemot
remissversionen.
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Järnväg och tågtrafik
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella
järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken byggas ut, bland annat med nya
stambanor för höghastighetståg.
Utmaningarna på det befintliga järnvägsnätet handlar främst om att hela nätet
inte är elektrifierat och att underhållet av järnvägen är eftersatt.
Höghastighetståg
Möjligheten till snabba resor över stora avstånd är central för länets utveckling
både när det gäller resor och kompetens. För att öka den interregionala och
långväga tillgängligheten är nya stambanor för höghastighetståg en
nödvändighet.
En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle betyda en stor
utvecklingspotential för länet. Dels möjliggör höghastighetsbanan snabba resor
och att de funktionella arbetsmarknadsregionerna förstoras, men banan frigör
också kapacitet i det befintliga järnvägsnätet, vilket gör att de kan förbättra
förutsättningarna för godstransporterna vilket bland annat är en förutsättning för
logistiknäringen.
Tåget har även många andra fördelar gentemot flyget och kortade restider
kopplar ihop länet med Stockholm, Göteborg och Malmö på ett nytt sätt, men
också norra Europa som blir en naturlig del i en större funktionell region.”
[Länk till Regional utvecklingsstrategi 2035 (RUS)]
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3.2 Utblick 2050
3.2.1 Höghastighetsbana
Fokus efter 2035 kommer för Jönköpings län att vara på planerade system för
höghastighetståg. Etableringen av höghastighetstågssystemet med nya tågstationer
kommer att förändra den regionala kollektivtrafikens uppbyggnad på ett
betydande sätt.
Behovet av att knyta samman de nya höghastighetsbanestationerna med det lokala
och regionala trafiksystemet kommer att betyda genomgripande förändringar både
för regionaltåg och busstrafiken.

3.2.2 Autonoma fordon
Den tekniska utvecklingen går fort framåt och förarlösa fordon i trafiksystemet är
sannolikt en realitet efter 2035 både gällande kollektivtrafik och privata fordon.
För kollektivtrafikens del ger detta nya möjligheter till ökad servicenivå då
resurser kan läggas på ombordpersonal som kan ägna mer tid åt resenärerna.

Kommentar [AE5]: Ursprunglig text:
Den tekniska utvecklingen går just nu i rasande tempo och förarlösa
fordon i trafiksystemet är sannolikt en realitet efter 2035 både
gällande kollektivtrafik och privata fordon.

3.2.3 Ökad interaktion kollektivtrafik-konsumtion-boende
Urbaniseringen skapar större integrerade kluster av verksamheter kring
konsumtion och boende. I takt med den tekniska utvecklingen av exempelvis
utsläppsfria fordon kommer det att vara möjligt att integrera
kollektivtrafiksystemen med boende och platser för konsumtion och
samhällsservice, vilket exempelvis innebär inomhushållplatser på köpcentra och
sjukhus.

3.2.4 Digitalisering, robotisering, AI (Artificiell Intelligens),
maskininlärning
Data är den ”nya oljan”, vilket kommer att innebära att det kommer att utvecklas
många nya tjänster inom kollektivtrafiken. Vissa av dessa kommer sannolikt att ha
likartade lösningar och funktioner som kan ge nya tjänster för reseplanering och
mobilitetstjänster och så kallade ”on demand-tjänster” det vill säga
efterfrågestyrda tjänster. Det skapar förutsättningar för en mer individualiserad
kollektivtrafik.

16

88

Kommentar [AE6]: Ursprunglig text:
Vissa av dessa kommer sannolikt att ha likartade lösningar och
funktioner som exempelvis Spotify och Netflix har för individen
idag och kan ge nya tjänster för reseplanering och mobilitetstjänster
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4 Kollektivtrafikens uppdrag
4.1 Uppdraget
Regionens invånare väljer i många fall att pendla till arbete och studier på annan
ort inom eller utanför länets gränser. Kollektivtrafiken i Jönköpings län ska därför
kunna erbjuda länets invånare goda kommunikationer till och från orter inom
regionen men också till angränsande regioner. Trafikutbudet ska vara långsiktigt
stabilt, förutsägbart, tryggt och pålitligt med korta restider och hög turtäthet. 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 funktionsnedsättningar god tillgänglighet i samhället
med prisvärda reseerbjudanden ge alla i samhället möjlighet att resa

I Kollektivtrafiklagen definieras begreppet ”Regional kollektivtrafik” som all
kollektivtrafik inom regionen och trafik över länsgränserna som huvudsakligen
tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande.
Se figur på ”vardagsresande i förhållande till annat resande” i bilaga 1.
Regionens kollektivtrafik ska utformas för att motsvara det som riksdagen angivit
som funktionellt trafikutbud och funktionellt resande. Med detta menas följande:
Funktionellt trafikutbud





turutbud; ett utbud av turer som är tillräckligt stort för att attrahera daglig
pendling,
stoppfrekvens; uppehåll för av- och påstigande sker i kommunhuvudorter
eller med ännu tätare intervall,
taxe- och bokningsvillkor; normalt krävs inte förhandsbokning, olika
typer av periodkort är vanligt förekommande, och
fordonstyp; utformningen av fordon liksom service- och ombordkoncept
är anpassade för vardagsresande.
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4.2 Trender i samhället som påverkar behovet av kollektivtrafik
Megatrender är stora globala förändringar som sker övergripande i vårt samhälle
globalt och som kommer påverka oss de kommande åren. I Boverkets vision för
Sverige år 2025 beskrivs några megatrender som påverkar behovet av
kollektivtrafik:
Förändrat klimat med en förväntad global temperaturhöjning gör att åtgärder
måste vidtas för att minska transportsektorns bidrag till utsläpp som i sin tur ger
en negativ inverkan på klimatet.
Urbaniseringen som innebär att de större städerna fortsätter att växa
befolkningsmässigt. En stor andel av Sveriges befolkning bor i de tre
storstadsregionerna. Starka pendlingsstråk och utveckling av knutpunkter i
stadsnära tätorter bidrar till regionförstoring som i sin tur stärker urbaniseringen.
Digitaliseringen ger stora möjligheter i samhällsutvecklingen så även inom
kollektivtrafiken. Effektiv informationsöverföring till kunder ökar tillgängligheten
och minskar tidsspillan i samband med resan. Möjligheter att arbeta under resan
ger en större flexibilitet i var människor arbetar i förhållande till var de bor.
Trender på ett mer lokalt plan kan beskrivas enligt nedan:
De förstorade arbetsmarknadsregionerna i kombination med att traditionell
industriproduktion i viss utsträckning ersatts med tjänsteproduktion och
administrativa arbetsplatser knutna till de större orterna och städerna ger ett ökat
resbehov som inte löses med cykel eller gång.
Ökade utmaningar för näringsliv och delar av offentlig sektor i länet att rekrytera
arbetskraft med rätt kompetens.
Koncentrationen av handel och social service till ett färre antal orter driver på
efterfrågan att kunna förflytta sig.
Större grupper av unga väntar med eller väljer bort att ta körkort vilket ger en
efterfrågan på kollektivtrafik.
Ett ökat antal personer som väljer att studera på annan ort än hemorten ger ett
resmönster och efterfrågan på trafik i tidslägen som skiljer sig från den
traditionella arbets- och skolpendlingen.
Förändringar inom vård och omsorg med allt mer specialiserade vårdinrättningar
gör att resandet inom regionen kan förväntas öka.
Flera av länets kommuner ger signaler om ett ökat intresse av att bosätta sig på
landsbygden där kollektivtrafiken inte har samma täckning som mer tätbefolkade
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områden i länet. Detta är en utmaning för kollektivtrafiken då linjelagd trafik som
regel kräver ett relativt högt resandeunderlag. RUS delstrategi 5 anger en strävan
att uppnå jämlikhet vad gäller regional tillväxt och allmänt jämlika förutsättningar
i samhället. En utveckling av olika former av anropsstyrd trafik kan vara en väg
att gå för att uppnå detta.

Funktionellt resande





ärende med resan; en majoritet av resorna avser regelbundna resor till
arbete, skola, omsorg, inköp, service eller fritidsaktiviteter,
reslängden; reslängden överstiger inte 100 km för merparten av
resenärerna,
restiden; överstiger inte en timme för merparten av resenärerna, och
skillnader mellan hög- och lågtrafik; resandet kännetecknas av tydliga
dygnsvariationer och av variationer mellan vardag och helg som speglar
ett dagligt vardagsresande, däribland utpräglade skillnader i resandevolym
mellan hög- och lågtrafik.

4.3 Gränslös regionöverskridande trafik
Regionens kollektivtrafik ska binda samman de befolkningstäta delarna med
viktiga målpunkter. Det handlar om att skapa en bra kollektiv pendlingstrafik
mellan regionens kommuncentra och övriga städer och större tätorter där pendling
till arbete och utbildning är prioriterat. Invånarna i regionen ska ha en bra
kollektivtrafik till och från Jönköping som genom att vara regionhuvudstad har en
väl differentierad arbetsmarknad och ett stort utbud av högre utbildning.
Landsbygd och mindre orter utanför det linjelagda utbudet ska samtidigt
garanteras ett lägsta trafikutbud som möjliggör resor till samhällsservice och i viss
utsträckning social verksamhet.
På samma sätt som kollektivtrafiken ska sammanbinda kommuncentra och
regioncentra inom regionen ska trafiken organiseras så att motsvarande
trafikutbud skapas till grannkommuner i angränsande regioner och dess regionoch högskolecentra. Detta förutsätter samverkan och avtal med angränsande
regioners kollektivtrafikmyndigheter. Viktiga parametrar i denna samverkan är
exempelvis trafikutbudet och samordning av biljett- och betalsystem.

4.3.1 Positionspapper för kollektivtrafik
Positionspapper för kollektivtrafik framtaget år 2019 på uppdrag av
Regionsamverkan i Sydsverige (RSS) beskriver en målsättning med starkt
reducerade restider företrädesvis med tågsystem som en målbild för år 2040.
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I målbilden beskrivs effektiva resmöjligheter tidsmässigt mellan tillväxtmotorerna
i de sex sydsvenska regionerna, Region Jönköping, Region Kalmar, Region
Kronoberg, Region Halland, Region Skåne och Region Blekinge.
I dokumentet presenteras målbilden ur tre perspektiv, resenärens, trafikeringens
och samhällets perspektiv.

Resenärens perspektiv
Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och
bekväma resor.
Restiderna i en gränsöverskridande storregional kollektivtrafik blir långa jämfört
med dem i traditionell lokal och regional trafik. Det ställer krav på extra hög
servicenivå såväl före, under som efter själva resan. En stabil och säker digital
uppkoppling under hela resan är en grundförutsättning för att attrahera nya
resenärsgrupper.
Vad behöver göras?
 Samordna biljett- och betalsystem för kollektivtrafiken i Sydsverige
 Förenkla och förbättra informationen till resenären både före, under och
efter resan
 Enhetligare regelverk gentemot resenären
Trafikeringens perspektiv
Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman tillväxtmotorer och regionala
kärnor samt stärka deras samspel med sitt omland.
Tågbanorna i Sydsverige utgör en viktig grundstruktur för resandet eftersom resor
med tåg kan vara dubbelt så snabba jämfört med resor på väg. Sedan lång tid
tillbaka knyter bland annat Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg samman våra
regioner.
Väl rustade järnvägar är en förutsättning för att nå de mål som beskrivs i
”Positionspapper för kollektivtrafik” längre fram i detta dokument.
Där järnväg saknas kan snabba så kallade Bus Rapid Transit (BRT)-system
(snabbussar med hög standard) utgöra ett komplement. På regionbussidan är
BRT-konceptet utformat så att bussarna har prioritering på sin väg in, genom och
ut ur städer och samhällen samt att antalet stopp är jämförbart med regional
tågtrafik. Till detta kommer hållplatser av hög standard med faciliteter som ger
möjlighet att ansluta med andra transportalternativ.
Vad behöver göras?
 Erbjuda snabbare och tätare resor mellan Sydsveriges tillväxtmotorer
 Erbjuda parallella trafiksystem med olika hastighet och uppehållsbilder
 Gör prissättningen av resorna oberoende av de administrativa gränserna
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Minska resornas miljöpåverkan

Samhällets perspektiv
Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som är betydligt kortare
än med bil.
Kollektivtrafik och infrastruktur är beroende av varandra. Kollektivtrafiken är
viktig där människor reser mest för att frigöra kapacitet på vägar och för att
minska klimatavtrycket från varje enskild resenär. En god kollektivtrafik bidrar
också till att utveckla såväl näringslivet som attraktionskraften för en ort.
Kollektivtrafiken måste samtidigt vara effektiv ur flera aspekter.
Vad behöver göras?
 De uppställda restidsmålen för kollektivtrafiken i Sydsverige bör ligga till
grund för utvecklingen av infrastrukturen med starkt fokus på regionala
tågbanor
 Ta fram en gemensam lista för hur åtgärder ska prioriteras för att knyta
samman tillväxtmotorerna i Sydsverige
 Investera i infrastruktur som gör det möjligt att bo, arbeta och studera i
hela Sydsverige
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Positionspapper kollektivtrafik, bilaga 5
Utöver ovan beskrivna Regionsamverkan i Sydsverige (RSS) finns en uttalad
ambition från Region Jönköpings län att i samma utsträckning förstärka och
utveckla kommunikationerna och biljettsamarbetet över länsgränserna till Västra
Götaland och Östergötland.
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4.3.2 Funktionella områden
I funktionella områden har människor sin tillhörighet, arbete, sociala liv och sin
övriga tillhörighet över en geografisk yta som inte stämmer med administrativa
regioner. Dessa områden finns i många gränsbygder och styrs av kulturella och
praktiska förhållanden.
Områdena har olika behov av kollektivtrafik utifrån den lokala strukturen.
I dessa områden som kan beröras av flera kollektivtrafikmyndigheters beslut är
det extra viktigt att kunna erbjuda tidtabellsinformation som ger en samlad bild av
utbudet. Internetbaserade sökmotorer som omfattar flera regioners trafik är ett bra
hjälpmedel för att få överblick över trafikutbudet i dessa områden.
Även närtrafiken (som behandlas längre fram) är anpassad så att möjlighet finns
att åka över regiongräns.

4.3.3 Arbetsmarknadsregioner och regional tillväxt
Näringslivets stora utmaningar i att kompetensförsörja sig särskilt när det gäller
nyckelkompetenser är en kritisk och återkommande fråga vars betydelse lär
komma att accelerera i takt med omställningsbehovet vi ser framför oss. Detta
hänger även samma med urbaniseringen och att många, inte minst, välutbildade
söker sitt boende i eller nära stadsmiljöer som erbjuder service och utbud som av
naturliga skäl inte kan erbjudas i mindre befolkade delar av länet.
Att därför i högre utsträckning verka mot en gemensam boende- och
arbetsmarknad som omfattar hela länet blir då en nödvändighet för att säkerställa
länets näringslivs fortsatta konkurrenskraft och tillväxt, som under lång tid utgjort
grundpelaren för länets samlade välstånd och höga sysselsättningsgrad. Detta i sin
tur borgar för en fortsatt hög skattekraft som säkerställer att medel finns till att
upprätthålla god samhällsservice i hela länet.
Hög turtäthet och korta restider ger goda pendlingsmöjligheter och medverkar till
att förstora arbetsmarknaden. Den enskilda individen ges bättre förutsättningar att
söka arbete inom ett större geografiskt område med en rimlig pendlingstid.
Näringslivets möjligheter att rekrytera kompetent personal underlättas.
Sammantaget medverkar detta till ökad tillväxt i samhället. En bra utbyggd
kollektivtrafik är ett redskap för att bygga det långsiktigt hållbara samhället.
Vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har ett antal studier genomförts
för att klarlägga konsekvenserna av förbättrad tillgänglighet inom och mellan
kommuner och regioner. Ett modernt transportsystem med kortare restid ger ökad
tillväxt i berörda regionala ekonomier men även för landet som helhet. Studier har
också visat att frekventa resor – som arbetspendling och möten mellan företag –
har en särskilt stor tidskänslighet vid kontaktavstånd inom intervallet 20-45
minuter. Förkortas avståndet inom detta intervall ökar antalet resor mycket
kraftigare än vid förkortningar bortom gränsen 45-50 minuter. Dessa tidsavstånd
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avser själva resan och inkluderar inte anslutnings- och avslutningsresor vid
tågresande.1
Detta understryker såväl vikten av en utbyggd kollektivtrafik som behovet av att
åstadkomma tydliga restidsförkortningar med ett ”hela resan-perspektiv” med
strävan att angränsande kommuncentra kan nås med mindre än 45 minuters restid.
(Se bilaga 2)

4.4 Allmän trafikplikt
All kollektivtrafik som upphandlas av RKM och delfinansieras med skattemedel
ska föregås av beslut om Allmän trafikplikt. Detsamma kan också gälla större
förändringar som inte ryms inom gällande avtal. Beslut om Allmän trafikplikt ska
kunna härledas ur det Regionala trafikförsörjningsprogrammet med motiveringar
om t ex omfattningen av trafiken, miljö- och/eller tillgänglighetskrav eller andra
fordonskrav och kan överklagas till förvaltningsdomstol. Beslut om Allmän
trafikplikt ska fattas i god tid före upphandling men behöver inte fastställa val av
trafikslag, det vill säga buss, bil och/eller spårbunden trafik. Ett sådant beslut bör
inte ligga ”vilande” utan trafiken ska komma till stånd snarast möjligt. Om tänkt
trafik inte kommer att förverkligas bör beslutet upphävas genom nytt beslut.
Annonsering angående avsikt att ingå trafikavtal ska göras ett år före det att
förfrågnings-underlag sänds ut. Mellan förhandsannonseringen och den slutliga
upphandlingen ska Samråd inför upphandling (SIU) genomföras. SIU ska bl.a. ge
svar på frågan om trafikföretagen har intresse av att driva trafiken kommersiellt.
Efter SIU rekommenderas att beslut om Allmän trafikplikt fattas, dock senast före
tilldelningsbeslut meddelas. Det anses tillräckligt med SIU för information till
trafikföretagen och att särskilt möte/info som efterfrågar intresse att driva
kommersiell trafik inte fordras.
Vid länsgränsöverskridande trafik kan en kollektivtrafikmyndighet besluta om
Allmän trafikplikt dock efter att en dokumenterad överenskommelse fattats
mellan berörda myndigheter genom protokoll, avtal eller dylikt.
Beslut om Allmän trafikplikt ska delges av RKM enligt 16§ första stycket och 17§
första stycket delgivningslagen (SFS 1970:428). RKM:s beslut om allmän
trafikplikt får överklagas av den som på kommersiell grund tillhandahåller eller
avser att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster som berörs av trafikplikten. RKMbeslut i enskilt fall enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Vid eventuell överklagan till kammarrätt krävs
prövningstillstånd.
1

Fritt översatt från JIBS Working Paper Series No 2004-1 ”Europakorridoren - …” av Börje
Johansson m.fl.
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Huvuddelen av de upphandlade trafikavtalen har följande löptider och omfattas av
allmän trafikplikt:
-

Stadstrafiken Jönköping
Regionbussar2
Krösatåg
Serviceresor
Östgötapendeln
Västtåg

2031
2029
2033
2022, 2024
2025
2024 (2027)

Utöver redovisade avtalslängder finns i vissa fall så kallad optionsrätt i avtalen
som möjliggör en förlängning av gällande avtal.

4.5 Kommersiell trafik
De allmänna kraven på regionens kollektivtrafik som beskrivs ovan kan
garanteras enbart genom den av samhället upphandlade trafiken. Den
kommersiellt drivna kollektivtrafiken har att bestämma över sin egen inriktning,
omfattning och utformning av trafiken.
Intressenter som avser att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund ska
anmäla detta till RKM och till Samtrafiken i Sverige AB senast 21 dagar före
trafikstart i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2012:2. Samma
tidsrymd gäller för anmälan om trafiks upphörande.
Det är dock RKM:s önskan att även kommersiellt driven trafik strävar efter
motsvarande uthållighet och stabilitet i trafiken, hög anpassning till människors
olika behov, miljöanpassning av fordon och val av drivmedel.
Vid överläggningar med branschföreträdare och enskilda trafikföretag har det inte
framkommit något intresse att starta och köra kollektivtrafik på kommersiella
grunder i regionen i större utsträckning än när detta skrivs år 2020. Det får RKM
att i ett kortare perspektiv, 3 – 5 år, utgå ifrån att nuvarande omfattning av denna
trafik förblir i stort oförändrad. RKM är emellertid positiv till kommersiella
initiativ. Det finns exempel på visst biljettsamarbete med den kommersiella
trafiken för att förenkla för daglig pendling.
En god dialog mellan RKM och branschen är angelägen. RKM avser medverka
till att det sker kontinuerligt.
RKM ska tillse att initiativ för utbyggd kommersiell kollektivtrafik erhåller
tillgänglighet till de kollektivtrafikanläggningar (angöringspunkter) som önskas
2

Inkluderar stadstrafiken i Nässjö, Värnamo och Tranås.
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samt att tekniska informationssystem i möjligaste mån inkluderar denna typ av
trafik.
Kommersiell trafik, se bilaga 5

4.6 Miljö och hållbart samhälle
Transportsektorn är en viktig aktör i arbetet med att skapa det hållbara samhället.
Sektorn svarar för en betydande andel av klimatpåverkande gaser och orsakar
också miljöproblem som avgaser och buller.
Transportsystemen är också utrymmeskrävande vilket är en utmaning i de
växande städerna. Antalet dödade och skadade i trafiken kan också reduceras
genom ett ökat resande i kollektivtrafiken som generellt är mycket säker oavsett
trafikslag.
En väl utformad kollektivtrafik bidrar aktivt till ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Genom en utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik med attraktivt
turutbud finns en bra förutsättning för ökad andel resenärer som väljer
kollektivtrafiken framför den egna bilen.
Val av fordonstyp, motorteknik och drivmedel är också avgörande för en minskad
miljöpåverkan.
En väl utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik bidrar aktivt till en samhällsutveckling i linje med det globala samhällets ansträngningar för att komma till
rätta med ovan nämnda problem.
Krav ställs på kollektivtrafikens utformning att genom ett attraktivt turutbud som
är energisnålt och samtidigt drivs med förnybara drivmedel öka andelen resenärer
som väljer kollektivtrafiken framför bilen. Det innebär att framtidens fordonsflotta
inom tågtrafiken ska anpassas till att kunna köras på förnybara drivmedel där
eldrift inte är ett alternativ.
Valet av fordon ska i så stor utsträckning som möjligt baseras på antalet resande
för god energieffektivitet och därmed minskad negativ miljöpåverkan. Även valet
av drivmedel till fordonsflottan ska göras med hänsyn till energieffektivitet och
miljöpåverkan.

4.6.1 Myndighetens interna miljöarbete
Jönköpings Länstrafik är en del i Region Jönköpings läns certifikat i
ledningssystem för miljö enligt ISO 14001. Syftet med miljöledningssystemet är
att styra mot minskad miljöpåverkan från organisationen och dess aktiviteter.
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I trafikupphandlingar styr Jönköpings Länstrafik riktningen för miljöpåverkan
genom successivt ökade miljökrav vid varje upphandlingstillfälle. Exempel på
krav är utfasning av fossila drivmedel och minskad energianvändning samt låga
nivåer av avgaser och buller.
Utfasningen av fossila drivmedel sker i snabb takt medan ökad energieffektivitet
och minskat buller är en stor utmaning. Genom införande eldrivna fordon finns
potential för att minska både energianvändning och buller.
Det är inte bara den utförda trafiken som har påverkan på miljön. Trafikföretagens
övriga verksamhets miljöpåverkan kravställs genom ett aktivt miljöarbete hos
Trafikföretaget. Miljöarbetet ska leda till ständiga förbättringar. Därför ställs krav
på miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001, EMAS eller
motsvarande och som är certifierat av oberoende tredje part ackrediterat för
certifieringar enligt ovan nämnda standarder.
Intressenter som påverkar myndigheten avseende krav och/eller måluppfyllnad är
bland andra:


Regional utvecklingsstrategi (RUS). Innehåller mål för en minskad
miljöpåverkan från kollektivtrafiken.



Region Jönköpings läns Hållbarhetsprogram 2021-2025.



Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik via Branschgemensamt
miljöprogram. Innehåller mål avseende klimatpåverkande gaser och
energianvändning, luftkvalitet och buller. I tillhörande Miljökravbilaga
2018 finns miljökrav som är kopplade till miljöprogrammet och är tänkt
att användas vid trafikupphandlingar för bl.a. busstrafik.

Kommentar [AE12]: Ursprunglig text i remissversionen:
Region Jönköpings läns Program för hållbar utveckling 2017-2020.
Innehåller mål för att öka andelen förnybara energislag. Ett
uppdaterat program för åren 2021-2024 är under framtagande.

Kommentar [AE13]: Ursprunglig rubrik i remissversionen:

4.7 Social hållbarhet

4.7 Jämställdhet/social hållbarhet

En hållbar samhällsutveckling bygger på en helhetssyn där sociala, ekonomiska
och miljömässiga aspekter gemensamt är avgörande för resultatet. De tre
hållbarhetsperspektiven är beroende av varandra och om ett av dem sviktar blir
inte helheten hållbar. Kollektivtrafiken ingår som en viktig del i att skapa en
hållbar samhällsutveckling.
Kollektivtrafikens främsta roll inom social hållbarhet handlar om dess bidrag till
god tillgänglighet till arbetsmarknad, utbildning, service samt fritids- och
kulturaktiviteter. Den sociala hållbarheten kan stärkas genom kollektivtrafikens
bidrag till ett mer jämlikt transportsystem som kan medföra bättre levnadsvillkor,
integration och ökad trygghet.

27

99

2021-03-08

Kollektivtrafiken bidrar till ökande resmöjligheter för grupper med lägre
socioekonomisk status. Genom satsningar på kollektivtrafik skapas också
förutsättningar för ett mer jämställt transportsystem då fler kvinnor än män reser i
kollektivtrafiken.
Trygghet är viktigt
Känslan av trygghet är grundläggande för att överhuvudtaget välja
kollektivtrafiken. Tryggheten ska finnas på väg till och från hållplats, vid hållplats
likväl som ombord på fordon. En trygg kollektivtrafik innebär att kunna erbjuda
en kollektivtrafik anpassad till olika resenärsgruppers behov, att den upplevs som
enkel att förstå och där resenären kan lita på att komma fram i tid.
Trygghetsfrågan är bred då det kan handla om allt från belysning, utformning av
hållplatser och stationer, anslutande gång och cykelvägar, fordonens utformning
till personalens bemötande mm därför är samverkan med berörda parter viktig.
I årliga undersökningen, kollektivtrafikbarometern, kan det konstateras att
resenärer som är 65 år eller äldre oftare upplever trygghet vid en
kollektivtrafikresa jämfört med yngre. Kollektivtrafikresenärer i åldersgruppen
15-20 år anger lägst värde avseende trygghetsupplevelse. Män upplever i något
högre utsträckning än kvinnor att det känns tryggt att resa kollektivt. Högst
trygghetsbedömning ger resenärer som reser med tåg medan buss i både tätort och
landsbygd får lägre trygghetsvärden.
Upplevd trygghet i kollektivtrafiken är en angelägen fråga för resenärerna. Det är
därför viktigt att följa hur tryggheten i kollektivtrafiken upplevs. I
kollektivtrafikbarometern mäts resenärerna upplevda trygghet av resor i
kollektivtrafiken varje månad.
För att ta reda på vad som gör resenärerna otrygga kommer frågorna kring
trygghet kompletteras i kollektivtrafikbarometern. En annan åtgärd för ökad
trygghet, för både resenärer och personal, är kameraövervakning vilket i framtiden
kommer finnas i samtliga fordon.
På olika nivåer i samhället, inte minst inom kommuner och regioner, har det skett
ett arbete under det senaste decenniet för att fånga in vad som menas med social
hållbarhet eller nytta och hur det ska kunna mätas. Kunskap har sökts om hur
sociala nyttor ska kunna kvantifieras och integreras i olika kalkyler bland annat
rörande kollektivtrafiksatsningar.
Forskarna Honkaniemi, Wimark, Juarez, Lagerqvist och Rostila redovisar genom
en litteraturstudie3 att det inom forskningen inte finns någon ömsesidig förståelse
över hur social hållbarhet ska definieras eller mätas. Studierna åberopar
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Kommentar [AE14]: Ursprunglig text i remissversionen:
Människors resande varierar mycket beroende på kön, bostadsort
och yrkesval. Särskilt markant är att kvinnor oftare reser kortare
sträckor och mer kollektivt än män. Detta riskerar att begränsa
arbetsmarknaden för kvinnorna och även deras karriärmöjligheter
genom att arbetsmarknaden krymper geografiskt. Att kunna resa
bekvämt, ofta och med en låg tidsinsats medverkar till mer
jämställda levnadsförhållanden mellan män och kvinnor.
Enskilda människors val av yrke och boendeort utökas genom en
tillförlitlig kollektivtrafik och medverkar därmed till att utjämna de
regionala utvecklingsmöjligheterna.
Barn, ungdomar och låginkomsttagare är andra grupper för vilka en
bra kollektivtrafik är särskilt viktig. För dessa är prisvärdhet och
tillgänglig information speciellt angelägna.
Den sociala hållbarhetsdimensionen kan beskrivas som ofta
överskuggad av de ekonomiska och ekologiska dimensionerna, men
har på senare år börjat uppmärksammas allt mer i forskning och
planering. Intresset för social hållbarhet i planering av kollektivtrafik
kan sägas ha ökat under det senaste decenniet.
Transporter och kollektivtrafik är avgörande komponenter för
människors möjligheter att kunna tillgodogöra sig sina
medborgerliga rättigheter och därmed viktiga redskap i arbetet mot
en socialt hållbar utveckling.
Generellt tenderar kollektivtrafik att ses som någonting godartat och
samhällsnyttigt men den kan även vara en bärare av negativa
effekter, såsom barriärer, samt bidra till samhällets ökade
mobilitetsklyftor, beroende på hur den planeras och anpassas.
Faktorer som kön, etnicitet, social klass, sexualitet och fysiska
förmågor kan ge upphov till begränsad mobilitet, vilket kan vara en
grund till ojämlikhet.
Ojämlikheter inom transportsystemet kan resultera transportrelaterat
socialt utanförskap, vilket innebär att vissa människor hindras från
att delta i det ekonomiska, sociala och politiska livet när det önskas
och krävs.
På olika nivåer i samhället, inte minst inom kommuner och regioner,
har det skett ett arbete under det senaste decenniet för att fånga in
vad som menas med social hållbarhet eller nytta och hur det ska
kunna mätas. Kunskap har sökts om hur sociala nyttor ska kunna
kvantifieras och integreras i olika kalkyler bland annat rörande
kollektivtrafiksatsningar.
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exempelvis olika teorier i sina diskussioner av social hållbarhet. Teorier om
socialt kapital, social exkludering, boendesegregation och/eller social
jämlikhet/rättvisa används omväxlande i arbetena.
De flesta av de genomgångna studierna kan kategoriseras i sex kategorier med
avseende på hur sambandet mellan kollektivtrafik och sociala faktorer hänger
samman. Dessa samband kan leda både till positiva och negativa effekter:
1. Geografiska avstånd mellan arbetsplatser och boende leder till
exkludering, så kallad rumslig felmatchning.
2. Den byggda miljön skapar fysiska hinder för invånarna att använda
kollektivtrafiken, exempelvis för rörelsehindrade personer.
3. Ekonomi och inkomstskillnader skapar barriärer för invånare att använda
kollektivtrafiken, exempelvis för låginkomsttagare.
4. Upplevd rädsla och trygghet leder till att vissa grupper använder
kollektivtrafiken mindre, exempelvis kvinnor.
5. Sociala kontakter och möten i kollektivtrafiken underlättar social
sammanhållning.
6. Kollektivtrafik leder till en förbättrad hälsa, exempelvis genom minskade
utsläpp.

Social hållbarhet i kollektivtrafiken, 2017

4.8 FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som
personer med funktionsnedsättning har enligt de konventioner som redan
finns. Den fokuserar på ickediskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att
personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta såväl medborgerliga och
politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Kollektivtrafiken ska medverka till att utjämna förutsättningarna för människor.
För grupper med olika slags funktionsnedsättning är en väl fungerande
kollektivtrafik med ett kostnadseffektivt reseerbjudande ofta en förutsättning för
att kunna resa till/från arbete och studier liksom för besök hos vänner,
samhällsinstitutioner, privat och offentlig service. För det goda samhällets
utveckling är en väl fungerande kollektivtrafik av stor betydelse.

29

101

2021-03-08

4.9 FN:s barnkonvention
I FN:s Barnkonvention stadgas barns rättigheter. Barnkonventionen blev svensk
lag år 2020. Av denna framgår bl.a. att






ett barn är varje människa under 18 år,
alla barn har samma rättigheter och värde inget barn får diskrimineras,
varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör
henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och
mognad,
varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, samt
barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv
som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.

Regionen har åtagit sig att efterleva Barnkonventionen. Barn och ungdomar är en
stor resenärsgrupp, inte minst genom skolresor, som ställer särskilda krav på
trafikens tekniska utformning och bemötande. I kollektivtrafiken är det särskilt
angeläget att barnet som resenär får särskild uppmärksamhet och att deras
intressen tillvaratas. En bra tillgänglighet för barn i kollektivtrafiken kommer
även andra resenärer till nytta.

5 Tre olika perspektiv på kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken ska utvecklas utifrån tre perspektiv:
 resenären
 trafikeringen
 samhällets perspektiv

5.1 Resenärens perspektiv
5.1.1 Resande, beteende, individanpassad service
Trafikerbjudandet till regionens invånare ska utvecklas med hög turtäthet och kort
restid. För att bryta vanemönster och locka nya resanden behöver beteendepåverkande aktiviteter riktas till både enskilda och arbetsgivare. Sådana insatser
torde vara en förutsättning för att nå målet för resandeökningen fram till 2035.
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Kommentar [AE15]: Rödmarkerad text utgör ett tillägg
gentemot remissversionen.
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Ett tätt samarbete mellan kommunerna och regionen är vad avser beteendepåverkan en förutsättning för att nå medborgarna.

Kommentar [AE16]: Rödmarkerad text ärr ett tillägg gentemot
remissversionen.

Barn och ungdomar är en stor och viktig resenärsgrupp. Barnperspektivet behöver
stärkas i planeringen och genomförandet av kollektivtrafiken.
Trygghet är ett nyckelord för resenären före, under och efter resan. Särskilt utsatta
för otrygghetskänslor är kvinnor, unga vuxna, storstadsbor och barn enligt en
rapport som framtagits av organisationen Tryggare Sverige. Otrygghet kan leda
till att man väljer bort kollektivtrafikresandet. Otrygghet kan även gälla de miljöer
som resenären vistas i som t.ex. vägen till och vid hållplatser, stationer och olika
typer av fordon. Säkerhet och trygghet avser även förarnas kunnande i trafiken
och förståelse för resenärerna. Även personalens uppträdande har betydelse för att
resenären ska känna sig säker och trygg. Därför behövs trygghetsskapande
åtgärder inom verksamheten.
Med utgångspunkt från tidigare redovisad verksamhetsidé att regionens
kollektivtrafik ska ”bedrivas med omtanke om resenärerna samt erbjuda prisvärda,
enkla och säkra resor” gäller följande framgångsfaktorer i relationen till
medborgare/kund:





enkelt
pålitligt
säkert
prisvärt

Starkt fokus ska riktas mot dessa framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet. Andra
viktiga framgångsfaktorer är frekvent och regelbunden dialog med länets
kommuner och angränsande län. Det är dessutom angeläget att framhålla följande:


Hög kundnöjdhet – säkras genom kontinuerliga kundundersökningar.



Bra tillgänglighet – ska prägla verksamheten genom anpassning av
fordon, hållplatser, bytespunkter, anläggning av pendlarparkeringar och
utveckling av informationssystem för att underlätta kollektivt resande.



Snabbt och bekvämt – trafiken byggs i starka stråk mellan
befolkningstäta orter inom regionen respektive till angränsande regioner.
Uppgiften är att skapa linjer med korta restider och hög turtäthet som
sammanbinder kommun- och regioncentra med varandra. Restiden bör
aldrig överstiga1,5 gånger bilens. Lägre kvot eftersträvas vid längre resor.



Gränslöst – att trafiken planeras kommun- och
regiongränsöverskridande. Kommuncentra liksom region- och/eller
högskolecentra i angränsande regioner har samma dignitet som
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motsvarande trafik inom regionen. Regionen har en positiv inställning till
önskemål om ökad gränsöverskridande trafik från andra RKM om
kriterierna ovan gäller.
Ovan listade strategier med fokus på resenären resulterar i att länet kan knytas
samman i förstorade arbetsmarknadsregioner.
Nedan redovisas exempel på åtgärder som RKM avser att utveckla i kommande
fleråriga handlingsplaner för att genomföras successivt under programperioden.










Översyn av linjesträckning med syfte att korta restiderna och öka
turutbudet i huvudstråken.
Fokus på arbetsplatsers arbetstider i tidtabellsarbetet.
Studera lämplig lokalisering och anläggning av pendlarparkeringar för bil
och cykel.
Uppsökande verksamhet hos större arbetsgivare i syfte att stimulera dem
att ge personalerbjudande om subventionerade periodkort.
Utveckla former och metoder för beteendepåverkande aktiviteter riktat
mot allmänheten.
Utveckla dialogen om trafikens kvalitet och utveckling med resenärerna,
t.ex. via sociala medier.
Initiera och medverka till att trygghetsskapande åtgärder förstärks inom
kollektivtrafikmiljön utifrån ett hela resan-perspektiv. Detta sker i nära
samverkan med regionens kommuner.
Utveckla formerna för dialog med barn och ungdomar samt genomföra
återkommande barnkonsekvensbedömningar av kollektivtrafiken. Detta
sker i samverkan med operatörerna och regionens kommuner.
Ge all personal inom RKM kunskap om FNs barnkonvention och
stimulera operatörerna till motsvarande insatser syftande till att skapa ett
bra bemötande av barn och ungdomar i trafiken.

5.2 Samhällets perspektiv
5.2.1 Regional tillväxt
Att utveckla bättre tillgång till kollektivtrafiken har stor betydelse för ökad tillväxt
och ökad välfärd. Kollektivtrafiken utgör ett viktigt instrument för att vidga
arbetsmarknadsregionerna och få en ökad diversitet på arbetsmarknaden, och inte
minst möjliggöra kompetensförsörjningen av hela länets näringsliv och offentliga
sektor. Arbetsgivarna är en viktig part i samtalen om framtida utveckling av
kollektivtrafiken.
Goda allmänna kommunikationer blir dessutom allt mer nödvändigt i takt med att
tillgång till körkort och egen bil minskar bland yngre samtidigt som det ger
förutsättningar för en hållbar utveckling.
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Val av boendeort styrs, inte minst bland yngre av andra faktorer än arbete, varför
fungerande arbetspendling blir en nödvändighet.
Det finns flera exempel i länet där företag pga. svårighet att rekrytera arbetskraft
med rätt kompetens fått säga nej till förfrågningar eller till och med flytta hela
eller delar av sin verksamhet närmare större befolkningscentra. En bidragande
orsak till svårigheterna att rekrytera har varit att man inte kunna erbjuda säkra och
snabba allmänna kommunikationer för arbetspendling.
Region Jönköpings län har även en viktig roll i att beakta transportsystemets
hållbarhet i samklang med den regionala utvecklingen.
Regionens pendlingsmönster nu och i framtiden är centralt för utvecklingen av
framtidens kollektivtrafikstråk, men även en långsiktigt hållbar ortstruktur med
utgångspunkt i offentlig och kommersiell service, samt att näringslivet i länets alla
delar ges förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning för att behålla
långsiktigt konkurrenskraftiga och därigenom bidra till att länets alla delar kan
fortsätta att utvecklas.
Regional produktion av biodrivmedel som finner avsättning inom regionen är ett
annat exempel på bidrag till regional tillväxt.

Kommentar [AE17]: Ursprunglig text i remissversionen:
Att utveckla bättre tillgång till kollektivtrafiken har stor betydelse
för ökad tillväxt och ökad välfärd. Kollektivtrafiken utgör ett viktigt
instrument för att vidga arbetsmarknadsregionerna och få en ökad
diversitet på arbetsmarknaden.

5.2.2 Samhällsplanering
Det finns ett starkt samband mellan kollektivtrafikens konkurrenskraft och hur
samhällets fysiska planering utformas. Det är av största betydelse hur
kommunernas översiktsplaner, regionens utvecklingsstrategi och den statliga och
regionala samt kommunala planeringen främst av infrastruktur formas för
kollektivtrafikens möjligheter att lyckas.
Ett hållbart transportsystem fordrar en förändrad syn på kollektivtrafiken som
utgår ifrån ett tydligare systemperspektiv där kollektivtrafiksystemet blir
strukturbildande för samhällsutvecklingen. Med detta menas att trafiken och den
tillhörande infrastrukturen är mer styrande för människors dagliga livsval; på
vilket sätt man reser till arbete och studieort, var man väljer att bosätta sig m m.
Kollektivtrafiken är starkt beroende av att alla delar av en resa fungerar för att
upplevas som ett tryggt och attraktivt alternativ. En samlad och medveten
bebyggelseplanering med rimliga avstånd till kollektivtrafikstråk är en
förutsättning för att få ett effektivare resursutnyttjande och möjliggöra en mer
attraktiv kollektivtrafik.
Ur trafikförsörjningssynpunkt har Jönköpings län, trots en hög andel landsbygdsbefolkning, en förhållandevis samlad struktur vilket ger en relativt god
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Region Jönköpings län har en viktig roll i att beakta
transportsystemets hållbarhet i samklang med den regionala
utvecklingen. Regionens pendlingsmönster nu och i framtiden är
centralt för utvecklingen av framtidens kollektivtrafikstråk, men
även en långsiktigt hållbar ortstruktur med utgångspunkt i offentlig
och kommersiell service.
Regional produktion av biodrivmedel som finner avsättning inom
regionen är ett exempel på hur det skapas regional tillväxt.
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nåbarhet till kollektivtrafik. Den samlade strukturen möjliggör trafikering av ett
antal trafikstråk som ger god tillgång på kollektivtrafik för flertalet medborgare.
År 2017 hade 84% av länets befolkning närmre än en kilometer till en hållplats
eller station som på vardagar frekventeras av minst åtta turer i var riktning (källa
SCB).

5.2.3 Regional och kommunal planering
Trafikfrågorna integreras i samhällsplaneringen – detta avser både kommunalt
som regionalt. Kollektivtrafiken ges en framskjuten roll i såväl kommunala
översiktsplaner som i den regionala utvecklingsstrategin.
En tydlig regional grundstruktur för kollektivtrafiken måste stödjas av den
kommunala bostads- och trafikplaneringen och bebyggelseutvecklingen liksom ge
möjlighet till förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Verksamheter av stort publikt
intresse såsom köpcentra och idrottsanläggningar bör planeras i områden som kan
trafikförsörjas på ett för kollektivtrafiken gynnsamt sätt.
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som behandlar mark- och
vattenanvändning.
Regionens interna planering vad gäller utformning och placering av verksamheter
måste ta stor hänsyn till de behov resenärerna med kollektivtrafiken har vad gäller
attraktiv åtkomst till verksamheterna.
Jönköpings län har en stor landsbygd med en tydlig urbanisering till städerna.
De mindre tätorterna kring kommunhuvudorterna har ofta en negativ
befolkningsutveckling vilket gör att orter som inte ligger i ett trafikstråk kan ha
dåliga förutsättningar för att kunna erhålla en högfrekvent kollektivtrafik. Linjer i
dessa områden har i regel en hög skattesubventionsgrad.
Bilen kommer till följd av ovan beskrivna förutsättningar att även i framtiden ha
en roll som en del av ett effektivt resande vilket i sin tur gör att fler anläggningar
som pendlingsparkeringar i anslutning till starka kollektivtrafikstråk kommer att
behöva etableras och byggas ut.

5.2.4 Infrastruktur och roller
Infrastrukturen avgör i hög grad möjligheterna till effektiva transporter, inte minst
för kollektivtrafik med buss och tåg. Den regionala infrastrukturen formas av
Region Jönköpings län och Trafikverket. Prioriteringar görs av Region
Jönköpings län i den regionala transportplanen i samspel med Trafikverket och
den nationella transportplanen.
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Det är viktigt att Region Jönköpings län tar en ledarroll i arbetet med samordning
vad gäller infrastruktur och utbud av kollektivtrafik.
Tydliga kollektivtrafikstråk ger en tydlig prioritetsordning mellan de satsningar
som föreslås. Det är av stor vikt att regionala målpunkter identifieras och
analyseras utifrån kollektivtrafikens förutsättningar, framkomlighets- och
tillgänglighetskrav samt möjlighet till utveckling.
Viktiga målpunkter är bl.a. resecentra, kommuncentra, stora arbetsplatsområden,
högskolor/universitet och gymnasieskolor, kulturutbud, sjukhusen i Jönköping,
Eksjö och Värnamo samt stora köp- och evenemangcentra. I dessa regionalt
viktiga målpunkter förutsätts att den fysiska planeringen prioriterar en effektiv
omstigning mellan gång-, cykel- och kollektivtrafik.


Då transporter är en grundläggande förutsättning för samhällsutveckling
bör Region Jönköpings län i ökad omfattning beakta och bevaka
kollektivtrafikens behov i samband med upprättande av den Regionala
utvecklingsstrategin och Regionala transportplanen.



Region Jönköpings län bör prioritera fysiska åtgärder för att underlätta för
resenärer med kollektivtrafiken att komma till regionens verksamheter på
ett snabbt och bekvämt sätt.



Trafikverket föreslås verka för att kollektivtrafiken prioriteras i den
statliga infrastrukturplaneringen med hänsyn till Regional
utvecklingsstrategi, Regionalt Trafikförsörjningsprogram samt Regional
transportplan.



Trafikverket och kommunerna föreslås öka sina insatser för att förbättra
kollektivtrafikens framkomlighet på gator, vägar och järnväg.



Kommunerna föreslås uppmärksamma, prioritera och planera för
kollektivtrafikens behov i den fysiska planeringen.



Kommunerna föreslås ta ett aktivt och ekonomiskt ansvar för att utveckla
och underhålla goda bytespunkter, hållplatser och terminaler samt att
prioritera attraktiva lokaliseringar av dessa i samverkan med Jönköpings
Länstrafik och Trafikverket i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet.



Kommunerna föreslås utforma trafik- och parkeringsplaner som stöder
utvecklingen av den lokala och regionala kollektivtrafiken.
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5.3 Trafikeringens perspektiv
5.3.1 Principer för trafikeringsupplägg
Kollektivtrafiken utgör ett system med ett antal nivåer och trafikeringsprinciper.
De olika nivåerna ska fungera som en del av en resa med strävan mot ett
sammanlänkat trafiksystem med ett ”hela resan-perspektiv”.
För att dra nytta av kollektivtrafikens fördelar koncentreras satsningarna främst
till ett antal stråk med hög standard vad avser trafikutbud och tillgänglighet.
Genom att styra resurser till de starka stråken, ges flertalet av regionens invånare
en god kollektivtrafikförsörjning med hög beläggning vilket i sin tur medverkar
till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Det råder stor enighet mellan kommunerna och Region Jönköpings län om att i de
starka stråken prioritera hög turtäthet, korta restider samt resor över länsgräns.
Sambandet mellan restid och pendlingsbenägenhet är klarlagt och kan sägas vara
en väsentlig faktor för att dels erhålla förstorade arbetsmarknadsregioner och ökad
benägenhet att välja kollektivtrafik framför den egna bilen.
Delar av länets näringsliv och offentlig sektor är sådan att anpassning av
tidtabeller till rådande arbetstider (framförallt inom industri- och vårdsektorn) är
nödvändigt för att öka kollektivtrafikens marknadsandel.
Då snabbhet i trafiken kräver färre stopp samt så gena resvägar det är möjligt
kommer detta i vissa fall att drabba vissa mindre orter samt boende på
landsbygden som befinner sig utanför stråken med mycket stark trafik. För vissa
resenärer boende utmed linjer som får ett reducerat antal hållplatser kan närtrafik
vara en lösning. Arbets- och skolpendling avses dock inte att klaras med
närtrafikens utbud.
De regionala busslinjer som ingår i stomlinjenätet bör inspireras av principerna
för tågtrafiken, d.v.s. snabba linjer med frekventa, regelbundna avgångar och ett
antal högklassiga hållplatser på strategiska platser.

Då snabbhet i trafiken kräver färre stopp samt så gena resvägar det är
möjligt kommer detta i vissa fall att drabba vissa mindre orter som
befinner sig utanför stråken med mycket stark trafik. För vissa
resenärer boende utmed linjer som får ett reducerat antal hållplatser
kan närtrafik vara en lösning. Arbets- och skolpendling avses dock
inte att klaras med närtrafikens utbud.
De regionala busslinjer som ingår i stomlinjenätet bör inspireras av
principerna för tågtrafiken, d.v.s. snabba linjer med frekventa,
regelbundna avgångar och ett antal högklassiga hållplatser på
strategiska platser.
Förutom effektiva transporter på det statliga vägnätet förutsätter den
regionala stomlinjetrafiken en tydlig prioritering i stadsmiljön och
väl utformade omstigningspunkter.
Anslutande lokaltrafik samt i viss mån anropsstyrd trafik (oftast
närtrafik), vilken är lämplig som yttäckande komplement i
svårförsörjda områdena, fungerar som uppsamling mot de starkt
trafikerade stråken.

Förutom effektiva transporter på det statliga vägnätet förutsätter den regionala
stomlinjetrafiken en tydlig prioritering i stadsmiljön och väl utformade
omstigningspunkter.
Tillskapande av attraktiva bytespunkter med god standard och strategiskt
placerade för landsbygdsboende kan vara en lösning för att fortfarande kunna ge
tillgång till attraktiv kollektivtrafik enligt de intentioner som står att finna i RUS.
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Anslutande lokaltrafik samt i viss mån anropsstyrd trafik (oftast närtrafik), vilken
är lämplig som yttäckande komplement i svårförsörjda områdena, fungerar som
uppsamling mot de starkt trafikerade stråken.

5.3.2 Nivåindelning
Regionens kollektivtrafik ska erbjuda ett långsiktigt stabilt, pålitligt och
förutsägbart reseutbud med korta restider och hög turtäthet. Kollektivtrafiken ska
medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle, förstorade arbetsmarknadsregioner
samt ge flertalet invånare, inklusive personer med funktionsnedsättning, god
tillgång till kollektivtrafik.
Regionens kollektivtrafik utgörs av allmän kollektivtrafik såsom tågtrafik,
regionbussar och stadstrafik. Serviceresor består av färdtjänst, sjukresor och
närtrafik där närtrafiken utgör ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.
Prissystemen mellan de olika trafikslagen skiljer sig åt. För den allmänna
kollektivtrafiken finns ett gemensamt prissystem för hela verksamheten.
Buss och tåg har olika för- respektive nackdelar. Tågets främsta fördel är hög
passagerarkapacitet, snabba resor samt att tågresan upplevs bekvämare av den
resande. Tåget har en högre kilometerkostnad vilket medför behov av en högre
beläggning. Bussen är i motsats till tåget flexiblare, billigare och kan komma
närmare resmålet. Bussen har normalt sett en lägre medelhastighet och
passagerarkapacitet samt konkurrerar om utrymmet med övrig vägtrafik.

Kommentar [AE20]: Rödmarkerad text ersätter nedanstående
text ur remissversionen:

Nivå 1, storregionala stråk
Denna nivå är resandestark och passerar regiongräns. Strävan är att åstadkomma
likartat utbud till motsvarande målpunkter/orter i angränsande region som inom
den egna regionen. Tågtrafiken dominerar dessa stråk och kompletteras i vissa fall
med busstrafik. Stråken utgör ryggraden i kollektivtrafik-systemet med trafik till
angränsande regioner. Trafikeringen ska tillgodose en god eller mycket god
kvalitet av utbud och turer. Genom de storregionala stråken ges regionens
invånare kontakt med södra och västra stambanorna samt de regionala tåg- och
bussystemen i angränsande regioner.
Nivå 2, regionala stråk
Stomnät med regionbussar och regionaltåg som binder samman regionens större
tätorter och städer med fokus på förstorade arbetsmarknadsregioner. Regionbussar
kompletterar eller ersätter i vissa fall tågtrafiken där möjlighet till sådan saknas
eller för att nå önskad turtäthet.
I detta system prioriteras effektivitet och korta restider vilket får till följd att
regiontågen stannar vid ett begränsat antal stationer samt att regionbussarna
företrädelsevis stannar utmed huvudstråket. Detta förutsätter goda
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Buss och tåg har olika för- respektive nackdelar. Tågets främsta
fördel är hög passagerarkapacitet, snabba resor samt att tågresan
upplevs bekvämare av den resande. 60 procent av regionens invånare
bor inom 2 km-radie till en järnvägsstation/hållplats. Tåget har en
högre kilometerkostnad vilket medför behov av en högre beläggning.

Kommentar [AE21]: Rödmarkerad text ersätter nedanstående
text ur remissversionen:
Tågtrafiken dominerar dessa stråk och kompletteras eller ersätts i
vissa fall med busstrafik.
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bytesmöjligheter och pendlingsparkeringar för bil och cykel i direkt anslutning till
bytespunkterna. Grundprincipen för trafikeringen är att flertalet invånare
tillförsäkras en kollektivtrafik med mycket god kvalitet och stort utbud.
Nivå 3, stadstrafik
Stadstrafiken i Jönköping binder samman det befolkningstäta Jönköpingsområdet
med hög turtäthet och tillgänglighet. En fortsatt stark utveckling av denna är
avgörande för att kommunen ska kunna hantera den planerade
befolkningstillväxten. Turtäthet, korta restider och komfort är avgörande för
trafikeringen särskilt när det gäller arbets- och studiependling. Utvecklingen av
trafiken förutsätter ett mycket nära samarbete med Jönköpings kommun särskilt
när det gäller infrastrukturella åtgärder som kommunen har det ekonomiska
ansvaret för.
Ett antal av regionens kommuner efterfrågar gemensamma utvecklingsinsatser för
lokal stads-/tätortstrafik också utanför Jönköping.
En stads storlek och utformning med exempelvis barriäreffekter som järnvägar,
vattendrag samt nivåskillnader kan ha stor betydelse för efterfrågan på
kollektivtrafik. Även verksamheter som stora arbetsplatser är viktiga parametrar
för att ha underlag för en stadstrafik.
Stadstrafiken utformas för att underlätta omstigning till de regionala och
storregionala systemen genom att sammanstråla vid centrala noder och stråk.
RKM stödjer de kommuner som vill utreda och utveckla sådan trafik. Stadstrafik
körs när detta skrivs i Nässjö, Värnamo och Tranås.
Nivå 4, närtrafik
Trafiken i denna nivå ska tillgodose människors behov av en grundläggande
service av kollektivtrafik i regionens glesare befolkade delar, mindre orter och
landsbygd.
Huvuduppgiften är att erbjuda resor till kommuncentra alternativt närmaste större
ort för serviceändamål. En funktion som matartrafik till det ordinarie utbudet av
tåg- och busstrafik är också till viss del en uppgift för närtrafiken.
Närtrafik avser inte att lösa resor till och från arbete och skola vilket innebär att
möjligheten att åka är begränsad till ett visst antal resor per vecka samt att det
finns definierade tidsfönster där det är möjligt att beställa en resa.
Genom att närtrafiken inte är öppen för allmänheten, regelverket kräver när detta
skrivs att man är skriven på adressen man vill åka till/från, ingår inte närtrafiken i
den allmänna kollektivtrafiken.
Närtrafiken är samordnad med färdtjänst och sjukresor och är anropsstyrd.
Trafikeringen utförs i princip alltid som anropsstyrd trafik.
Närtrafikens utveckling följs kontinuerligt upp för att se om verksamheten kan
utvecklas vidare med bibehållen kostnadskontroll. Exempelvis kan närtrafiken i

38

110

2021-03-08

framtiden komma att spela en roll för att komplettera kollektivtrafikutbudet i de
områden som i dag saknar kvälls- och helgtrafik.
Med attraktiva bytespunkter, pendlingsparkeringar och samåkningsplatser får ur
kollektivtrafiksynpunkt svårförsörjda och bilberoende delar av regionen tillgång
till kollektivtrafiken.

5.3.3 Särskilda persontransporter
Verksamheten Serviceresor erbjuder resor som färdtjänst, riksfärdtjänst och
sjukresor samt ovan beskrivna närtrafik.
Genom satsning på ökad tillgänglighet och anpassning för funktionsvarierade
kunder kan den allmänna kollektivtrafiken idag erbjudas kunder som tidigare var
hänvisade till färdtjänst. Denna utveckling ska fortgå med målet att långsiktigt
minska behovet av färdtjänst och riksfärdtjänst.
Färdtjänstberättigad har rätt till obegränsat antal resor inom färdtjänstområdet på
de tider som anges inom regelverket under veckans alla dagar. Färdtjänstresa kan
ske inom den egna kommunen men även mellan länets alla kommuner samt till
områden, med begränsat avstånd, även in i angränsande län. För resor utanför
länet därutöver gäller riksfärdtjänst. För färdtjänstresa uttas en egenavgift
motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens gällande prislista (lägst en zon). Vid resa
utanför länsgränsen tillkommer utöver aktuellt zonpris en extraavgift motsvarande
priset 2,0 gånger för första zon.
Mycket tyder på att framtidens färdtjänstkunder kommer att göra fler resor per
person än dagens kunder, till stor del beroende på att allt fler lever relativt längre
och är relativt friskare, men också på grund av att framtidens äldre befolkning kan
förväntas ta med sig större resvanor in i ålderdomen och därmed kan den
förväntade ökningen bli ännu större. Med anledning av detta är det av ännu större
vikt att åtgärder och uppfyllande av funktionskrav sker så att tillgänglighet och
användbarheten ökar i den allmänna kollektivtrafiken.
Regelverk: Bilaga 4

5.3.4 Samordning med kommunalt upphandlad trafik
Kommunerna uppmanas att konsultera Jönköpings Länstrafik i vilka resurser som
redan existerar i linjenätet och som kan utnyttjas för skolskjutsresor. Så sker redan
i stor utsträckning vad gäller gymnasieelevernas resor medan
högstadieungdomarna ofta skjutsas i trafik upphandlad av kommunerna själva.
Denna typ av samordning kan bidra till att linjetrafik kan upprätthållas i områden
som annars riskerar att förlora den fasta linjetrafiken samtidigt som suboptimering
av samhällsresurser kan undvikas genom att reducera parallellgående trafik.
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5.3.5 Utbud
Turutbudet i den allmänna kollektivtrafiken varierar med hänvisning till ortens
storlek, målpunkter etc. med utgångspunkt från resandeunderlag (faktisk pendling,
inte enbart med kollektivtrafiken) och förväntat resande.
Nedan angivna antal dubbelturer är att betrakta som riktvärden för trafiken 2035.
Hänsyn tas till restid då detta i hög grad påverkar pendlingsbenägenheten. Då
pendlings-benägenheten dramatiskt sjunker om restiden överstiger 45-60 minuter
beroende på sträckans längd måste hänsyn tas till resandeunderlag för de fall
reserelationen ligger mellan två angränsande kommunhuvudorter. I dessa fall är
målsättningen 12-16 dubbelturer.

Relation
Turutbud/vardag
Kommunhuvudort-angränsande kommunhuvudort med längst 60 min
kollektivtrafikpendling:
24 dubbelturer
Kommunhuvudort-regionhuvudort alternativt angränsande högskoleort eller
regionhuvudort:
12-16 dubbelturer
Kommunhuvudort-angränsande ort med mer än 2500 invånare alternativt
funktionellt område:
24 dubbelturer
Kommunhuvudort-angränsande ort med 1000-2500 invånare:
12-16 dubbelturer
För stadstrafiken i Jönköping gäller ett varierat men högt turutbud. För övrig
stadstrafik fastställs turtätheten i särskild ordning.
En koncentration av turutbud sker i tidslägen som överensstämmer med de mest
frekventa tiderna för arbete och studier.
Det ska finnas en strävan att kunna erbjuda ett visst utbud av kvälls- och
helgtrafik i regiontrafiken för att länets invånare ska kunna ta del av nöjes- och
kulturutbud i närliggande större städer.
De tätorter som har mindre än 1000 invånare ligger i vårt län i stor utsträckning
längs de stråk som kommer trafikeras i de stråk som beskrivs i kapitel 5.3.2.
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Om så inte är fallet kan en under programperioden utveckling av den anropsstyrda
kollektivtrafiken bidra till en möjlighet för boende i dessa orter att ha tillgång till
viss kollektivtrafik.

Beskrivning av linjenätet nivå 1 och 2, utbyggt enligt programmet till år 2035

Kommentar [AE23]: Stråket Sävsjö-Värnamo förtydligat.

5.3.6 Restider
Trafiken ska planeras utifrån följande riktvärden:


Regioncentra (Jönköping). Här eftersträvas en restid om max 60 minuter.
För att åstadkomma detta kan snabb- eller direkttrafik utan stopp och
byten komma att prövas. Att beakta är att i enstaka relationer i regionen
möjliggör inte dagens infrastruktur och lagstiftning (t ex hastighetsbegränsningar) att invånarna kan nå Jönköping på max 60 minuter.



Angränsande kommuncentra under 45 minuter.



Restidskvoter, dvs. restid med kollektivtrafik jämfört med bil ges följande
referenspunkter för 2035: Tåg 0,8, Regionbuss 1,3 samt direkt/expressbuss 1,2. För att ytterligare förstärka ett för resenären effektivt
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tidsutnyttjande vidtas åtgärder som underlättar utnyttjandet av restiden för
arbete, läsning, avkoppling m m.
För att möjliggöra korta restider kan linjedragningar behöva justeras. För att
åstadkomma rakare och snabbare linjer kommer anläggning av pendlarparkeringar
för såväl bil som cykel att fordras.
De större bytespunkterna, hållplatser och terminaler, på stomlinjerna i nivå 1 och
2 bör vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning senast 2025. I
dagsläget bär kommunerna och Trafikverket ansvaret för detta.

5.3.7 Bytespunkter, hållplatser, terminaler
Kommentar [AE24]: Rödmarkerad text utgör ett tillägg
gentemot remissversionen.

En bytespunkt är en plats där byte mellan olika trafikslag sker.
Idag är det kommunerna och Trafikverket som ansvarar för och finansierar
byggande och underhåll av bytespunkterna i kollektivtrafiken.
Stationer, terminaler och bytespunkter ska vara utformade för att underlätta enkla
och snabba byten mellan transportslagen. De ska vara attraktiva, säkra, tillgänglighetsanpassade och väl underhållna samt förutsägbara. En handbok kring
utformning av dem har tagits fram.
Tillskapandet av attraktiva bytespunkter med hög standard på landsbygden med
en glesare befolkningsstruktur ger de boende i dessa områden en möjlighet att
utnyttja kollektivtrafik för en del av sin resa i de stråk av frekvent kollektivtrafik
som beskrivs i detta dokument. Bil och andra typer av fordon kommer med all
säkerhet fortsätta vara av stor betydelse för landsbygdens boende under
programperioden och det är då viktig att kunna erbjuda ett kombinerat resande
mellan kollektivtrafik och de andra transportslagen.

Kommentar [AE25]: Rödmarkerad text utgör ett tillägg
gentemot remissversionen.

Cykelns roll i ett ”hela resan perspektiv” kan stärkas genom målmedvetna
satsningar i infrastrukturen för cyklar kring och i anslutning till kollektivtrafikanläggningar.
Bytespunkter i kollektivtrafiken ska kunna angöras och vara tillgängliga för all
kollektivtrafik, kommersiell som upphandlad, på lika villkor. Eventuella
avgiftssystem och principer för tilldelning av plats vid kapacitetsbrist bör
utformas enligt i förväg fastställda och transparanta kriterier.
Information om stationernas och hållplatsernas tillgänglighet ska finnas bl.a. på
Jönköpings Länstrafiks hemsida, www.jlt.se, genom text och bilder.
Informationssystem utvecklas så att anpassad information om störningar och
förseningar finns lätt tillgänglig för enskild resenär/kund.

Kommentar [AE26]: Rödmarkerad text utgör ett tillägg
gentemot remissversionen.
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6 Mål 2035
Kollektivtrafiken ska tillgodose människors behov av resande men är också ett
strategiskt redskap för att åstadkomma och tillvarata andra samhällsnyttor. En väl
utbyggd kollektivtrafik medverkar till ökad samhällsnytta som:








Större arbetsmarknadsregioner och ökad regional tillväxt
Bättre folkhälsa och färre trafikolyckor
Bättre miljö bl.a. genom mindre luftföroreningar och buller
Ökad social hållbarhet
Mindre slitage på gator och vägar
Effektivare tidsutnyttjande för den enskilda individen
Bättre framkomlighet för kollektivtrafik i städer

För utveckling av kollektivtrafiken i Jönköpings län sätts följande mål upp till år
2035.

6.1 Marknadsandel
Mål till 2035:
Andelen kollektivtrafik av det totala antalet motoriserade transporter ska vara
25 procent.
Kollektivtrafikens marknadsandel i Jönköpings län uppgick 2018 till 16 procent.

6.1.1 Strategier för att nå målet för marknadsandel
Genom att kombinera offensiv regelbundet återkommande marknadsföring av
kollektivtrafiken med utökat utbud där resandeunderlaget bedöms som störst.
Genom beteendepåverkande kampanjer.
Genom beslutsamma åtgärder från kommunernas sida för att minska
attraktiviteten för att köra bil i stadskärnor och på ett tydligt vis ge busstrafiken
företräde och tillgänglighet till attraktiva målpunkter. Åtgärder som gör att
bilresandet inte ökar utan snarare minskar är nödvändiga för att nå målet.

6.1.2 Framgångsfaktorer för att nå målet för marknadsandel
Attityden till kollektivtrafiken och hållbart resande, där ett ökat intresse hos
allmänheten för miljöfrågor kombinerat med miljömässigt bra och bekväm
fordonsflotta där tidsnyttjandet kan optimeras genom att exempelvis få nyttja
restid som arbetstid bör kunna öka kollektivtrafikens marknadsandel.
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Tillgång och prissättning av parkeringsplatser är effektiva styrmedel för bidra till
ett ökat kollektivt resande.
Stationerna och hållplatserna med tillhörande anläggningar kan sägas vara
”skyltfönster” för kollektivtrafiken och måste därför ge igenkännande samtidigt
som det ska upplevas som både funktionellt, attraktivt och tryggt.
Tillgången på pendlarparkeringar intill omstigningspunkter och goda
cykelparkeringar/-garage.

6.2 Antal resor
Mål till 2035:
78 procents resandeökning jämfört med 2018 till sammanlagt 40 miljoner
resor.
Antalet resor är ett strategiskt mål för kollektivtrafiken, liksom marknadsandelen.
Det avgörs av den attraktivitet och kvalitet som trafiken erbjuder, den tilltro och
pålitlighet som resenärerna och allmänheten upplever att verksamheten lever upp
till samt trafikens förmåga att medverka till att skapa ett långsiktigt hållbart
samhälle ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
Nivån på 78 % resandeökning är framräknad utifrån den andel av de motoriserade
resor (25 %) som tidigare angivits som mål i detta dokument. Hänsyn har tagits
till förväntad befolkningsökning.

Kommentar [AE27]: Rödmarkerad text utgör ett tillägg
gentemot remissversionen.

Nuläget för antalet resor i de olika trafikslagen framgår av Bilaga 1.

6.2.1Strategier för att nå resandemålet
Kommentar [AE28]: Rödmarkerad text ersätter text i
remissversionen:

För att åstadkomma angiven resandeökning kommer åtgärder att behöva vidtas.
Huvuddelen av ökningen förväntas ske genom att:

”kommer en lång rad åtgärder”







Trafikplanering genomförs med utgångspunkt från kundernas resbehov
Genomföra överenskomna åtgärder i ”Avsiktsförklaring för utveckling av
stadstrafiken” i Jönköping tecknad 2018.
Öka turtäthet, korta restider samt skapa nya direkt-/snabblinjer med stadsoch regionbussarna.
Öka attraktiviteten för tågtrafiken.
Effektivisering och omprioritering av befintlig trafik. Trafik med lågt
resande flyttas till områden med bättre resandeunderlag och större
utvecklingspotential.
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Försöka styra över resenärer från sjukresor och färdtjänst till den
linjelagda trafiken.
Genomföra beteendepåverkande kampanjer och arbeta med
företagsbearbetning i syfte att få fler att nyttja kollektivtrafiken både för
arbets- och tjänsteresor.

6.2.1 Framgångsfaktorer för att nå resandemålet
För att klara den angivna målsättningen på ökningen av resandet med
regionaltågen till 2035 är det helt nödvändighet med investeringar i regionens
järnvägsnät.
Andra framgångsfaktorer är;


Program för utveckling och byggnation av ett system med
pendlarparkering i anslutning till regionens huvudvägnät och i anslutning
till större hållplatser, bytespunkter och terminaler. Parkeringarna avser
såväl bil som cykel.



Skapa prioriterade filer och framkomlighetsåtgärder för busstrafiken i
samarbete med väghållarna.

6.3 Kundnöjdhet/kvalitet
Mål till 2035: (avser nöjda eller mycket nöjda)
Alla länsbor (allmän trafik) 60 procent
Resenärer (allmän trafik) 70 procent
Kundnöjdhet mäts genom Kollektivtrafikbarometern, som är en
branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av
branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. De tillfrågade svarar på frågor
utifrån en femgradig betygsskala. Nöjdkundindex, NKI, är en summering av
betygen 4 och 5, d.v.s. den tillfrågades generella uppfattning om verksamheten.
2018 års resultat för Jönköpings län respektive riket blev följande:
Tillfrågad grupp
-

Allmänhet
Resenärer

Jönköpings län

Riket

52 procent
63 procent

53 procent
59 procent
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6.3.1 Strategier för att nå kundnöjdhetsmålet
Genom att kontinuerligt arbeta med marknadsanalyser och
kundnöjdhetsmätningar och ständigt lyssna på kundernas behov och försöka
tillgodose dessa.
Kontinuerligt arbeta med förarcertifiering, för att höja servicegraden hos
förarkåren.
Genom att kvalitetssäkra informationsflödet till resenärerna och snabbare få ut
korrekt information vid störningar så att kunderna själva proaktivt kan välja bästa
resealternativ.
Fortsätta digitalisera kollektivtrafiken och att arbeta prognosstyrt för att ge bättre
information vid trafikstörningar.

6.3.2 Framgångsfaktorer för att nå kundnöjdhetsmålet
Kontinuerlig utbildning av bussförare, lokförare, tågvärdar och mekaniker och
genom att arbeta med att höja statusen på dessa yrkeskategorier.
Kundcenterfunktion är en framgångsfaktor liksom en gemensam trafikledning för
övergripande koordination av samtliga trafikslag i länet.
Aktivt arbeta med kundfokus i alla delar av leveranskedjan.
Järnvägs- och vägunderhåll samt alla faktorer som påverkar pålitligheten för
kollektivtrafiken och minskar störningskänslighet.
Systematisk kvalitetsuppföljning av trafikavtalen samt ett engagerat arbete med
att stärka förarnas och kundcenterpersonalens förmåga att ge god service och se
sig som en mycket viktig del i kollektivtrafiken.

6.4 Tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättningar
Mål till 2035:
Fler ska kunna resa med allmän kollektivtrafik genom
tillgänglighetshöjande åtgärder vid hållplatser och andra
bytespunkter. Fler linjer ska kunna betraktas som fullt tillgängliga
och redovisas i kommande TFP.

46

118

2021-03-08

6.4.1 Strategier för att nå tillgänglighetsmålet
Genom att ha ett framgångsrikt samarbete med berörda aktörer såsom
kommunerna och Trafikverket i syfte att åstadkomma en god tillgänglighet utifrån
ett hela-resan-perspektiv.
Genom en utveckling av informations- och biljettsystem underlättas användandet
av kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättningar. Här eftersträvas
också nationellt gemensamma lösningar.

6.4.2 Framgångsfaktorer för att nå tillgänglighetsmålet
I dagens fordonsflotta är alla fordon i ordinarie linjetrafik anpassade så att
rullstolsburna kan komma ombord och resa under trygga förhållanden. Fortsatt
utveckling pågår avseende andra hjälpmedel såsom hållplatsutrop och inre
skyltning i alla fordon inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta görs för
resenärer i allmänhet och resenärer med funktionsnedsättningar i synnerhet.
Region Jönköping har när detta skrivs inte rådighet över infrastruktur knuten till
kollektivtrafiken. Detta ansvar vilar på väghållaren, i praktiken på kommunerna
och Trafikverket. Ett aktivt deltagande från kommuner och Trafikverk i att öka
antalet fullt tillgängliga bytespunkter är av största vikt.
Minst en väl utvecklad bytespunkt finns i dagsläget i varje kommun, vanligtvis i
anslutning till tågstationer i kommunhuvudorter. En utbyggnad av ytterligare
anpassade bytespunkter planeras. I de större kommunerna är behovet sannolikt
större än så och får prövas från kommun till kommun. Särskild omsorg måste
också läggas på de bytespunkter där olika trafikslag möts och där byten mellan
trafikslagen sker.
Jönköpings läns samtliga kommunhuvudorter (utom Gislaved) har en
huvudbytespunkt i form av järnvägsstation i kombination med busstation vilka
enligt det Regionala trafikförsörjningsprogrammets definition av ”fullt
tillgänglig” är anpassade för resenärer med speciella behov. I Gislaveds kommuns
fall är Smålandsstenar den bytespunkt som räknas som fullt tillgänglig där både
buss och tåg angör stationen.
En avgörande del i arbetet med att skapa tillgänglighet för alla resenärskategorier
är att förarkåren samt ombordpersonalen har god kännedom om
funktionsnedsättningar och därtill kommande behov av service till resenärerna.
Detta tillgodoses genom regelbunden utbildning genom programmet med
förarcertifiering där stort fokus läggs vid bemötandefrågor
Definition av fullt tillgänglig bytespunkt samt listning över dessa se bilaga 3.
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6.5 Nåbarhet
Mål till 2035 (basår 2017):
Av länets befolkning har 84 % procent av befolkningen närmre än en kilometer
till en hållplats eller station i kollektivtrafiksystemet med en turtäthet på minst
8 – 12 turer varje vardag (2017 års siffror SCB).
Målet är att kunna hålla nåbarheten kring 85 %.
Nåbarhet som begrepp kan tolkas som länsinvånarnas generella tillgång till
kollektivtrafik inom ett visst avstånd samt även nåbarhet till kommunhuvudorter
och länshuvudorter mätt i tid.
En konflikt kan uppstå i strävan efter att snabba upp förbindelser i kollektivtrafiken (se resonemanget kring restidskvoter, kapitel 5.3.6 Restider). För att
snabba upp såväl buss- som tågtrafik kan ett antal stopp på linjerna komma att
dras in eller i bussarnas fall utlokaliseras till en större väg vilket kan ge sänkt
nåbarhet för ett antal kunder. Strävan hos kommunerna till förtätad bebyggelse i
stations- eller hållplatsnära läge gör att nåbarheten spås öka något.

Kommentar [AE29]: Rödmarkerad text utgör tillägg i text
gentemot remissversionen.

Bilaga 2 beskriver länsinvånarnas förutsättningar att nå länshuvudorten från sin
egen kommunhuvudort samt till närmast belägna kommunhuvudort.

6.5.1 Strategier för att nå nåbarhetsmålet
Genom ett nära samarbete med kommunerna vad gäller planering av bostäder och
näringslivsutveckling.

6.5.2 Framgångsfaktorer för att nå nåbarhetsmålet
Kommunernas arbete med förtätning av bostäder längs med utpekade trafikstråk
och i stationsnära lägen är en viktig förutsättning för att hålla eller uppnå det
uppsatta målet.
Ett nära samarbete med kommunerna vad gäller bebyggelseplanering både för
boende och företagande ger goda möjligheter att trafikförsörja tillkommande
områden om hänsyn tas till utpekade starka kollektivtrafikstråk.
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6.6 Miljö och hållbart samhälle
Mål till 2035 (basår 2018):
All allmän kollektivtrafik drivs med förnybara drivmedel. År 2018 var denna
andel 82 %. Busstrafiken körs helt med förnyelsebart drivmedel från år 2021.
Klimat- och energimål (för allmän kollektivtrafik under trafikplikt):
Trafikens totala koldioxidutsläpp g CO2/personkilometer minskar med minst
73 procent.
Trafikens
totala energianvändning
kWh/personkilometer
minskar med minst 38
6.6.1
Strategier
för att nå miljöoch hållbarhetsmålen
procent.
Genom att ha en effektiv kollektivtrafik med hög beläggning ges många positiva
Bullermål:
effekter
utifrån miljöaspekter som minskning av klimatpåverkande gaser,
Buller ska minska.
Andel kilometer körda i stadstrafik ska till 50% utföras med
luftföroreningar
och buller.
eldrivna fordon. Till eldrivna fordon räknas även laddhybrider.

6.6.1 Strategier för att nå miljö- och hållbarhetsmålen
Genom en rad åtgärder kan målen nås, till exempel genom
- en kraftig ökad kollektivtrafikandel som bidrar till en god miljö och ett hållbart
samhälle

Kommentar [AE30]:
Rödmarkerad text ersätter nedanstående text i remissversionen:
Genom en kraftig ökad kollektivtrafikandel bidras till en god miljö
och ett hållbart samhälle.

- val av drivmedel

Genom valet av drivmedel till fordonen påverkas miljön.

- en utfasning av dieseldrivna tåg till förmån för eldrivna tåg där så är möjligt

Genom en utfasning av dieseldrivna tåg till förmån för eldrivna där
så är möjligt förbättras strävandet mot 100 % förnybart drivmedel.

- att arbeta för elektrifiering av fler icke-elektrifierade banor

Genom att elektrifiera fler banor påskyndas utfasning av dieseldrift i
tågen.

En lägre total energianvändning i trafiken minskar belastningen på miljön. Dock
medför kravet på förnybara drivmedel att energianvändningen i vissa fall kan öka då
energiinnehållet är lägre för dessa produkter kontra fossila drivmedel.
Genom att öka andelen eldrift i stadstrafik minskas energianvändning, buller och
emissioner från kollektivtrafiken.

Genom lägre total energianvändning i trafiken minskas belastningen
på miljön. Dock medför kravet på förnybara drivmedel att
energianvändningen i vissa fall kan öka då energiinnehållet är lägre
för dessa produkter kontra fossila drivmedel.

6.6.2 Framgångsfaktorer för att nå miljö- och hållbarhetsmålen
Kollektivtrafiken är ett klimatsmart sätt att resa och allmänhetens ökade intresse
för miljöfrågor kan komma att driva resandet med kollektivtrafik till högre nivåer.
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Genom att säkerställa att rätt typ av biodrivmedel används i trafiken.
Typen av drivmedel spelar roll för hur mycket det påverkar klimatet.
Reduktionen av koldioxidekvivalenter varierar beroende på vilka
komponenter biodrivmedlet består av. Fordonets motorteknik avgör
vilken typ av drivmedel som kan användas.

Genom att öka andelen eldrift i stadstrafik minskas
energianvändning, buller och emissioner från kollektivtrafiken.

2021-03-08

Kollektivtrafikens möjlighet att dra nytta av en snabb teknikutveckling inom
fordonsindustrin genom olika bidrag till utnyttjande av ny teknik.
Miljöpolitiska beslut som ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft exempelvis
emissions- och bullerfria zoner i stadsmiljö och genom att säkerställa
skattemässiga förutsättningar för kollektivtrafiken att kunna drivas med fossilfria
drivmedel.
Genom att börja använda nyckeltalet personkilometer får verksamheten ett bra sätt
att mäta miljöpåverkan och energianvändning, vilket ger en god beskrivning på
det utförda transportarbetet och kan gynna utbyggd kollektivtrafik där gång och
cykel inte är något alternativ.
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7 Ansvarsfördelning
Strikt formellt är det Region Jönköpings län som äger frågorna. Självfallet sker ett
intensivt samspel bl.a. med kommunerna dels i kommunalt forum på politisk nivå
och dels i TTA-gruppen4 på tjänstemannanivå. Samverkan sker dels om
trafikfrågor men även om infrastruktur där kommunerna och Trafikverket för
närvarande har finansieringsansvaret som t ex bytespunkter.
Ett brett samarbete måste också finnas inom flera verksamhetsområden inom
Region Jönköpings län. Bland annat ansvaras för Regionala transportplanen och
andra infrastrukturfrågor. Det är frågor som direkt påverkar kollektivtrafikens
förutsättningar. I alla frågor som berör infrastruktur och trafik bör ett mycket nära
samarbete råda på både förtroendemanna- och tjänstemannasidan. Det fordras en
dialog med Trafikverket bl.a. om planer för underhåll och nyinvesteringar av
infrastruktur men också om möjliga finansieringslösningar för att påskynda
sådana investeringar.
En bred dialog ska också eftersträvas med avtalsbundna operatörer, kommersiella
aktörer liksom trafikbranschen i bred mening. Dialog ska också kontinuerligt
föras med grannregioner, arbetsmarknadens parter, företrädare för
intressegrupper, resenärer och allmänhet.
För att Trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras och få
genomslagskraft så fordras en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Utöver det som
ovan angivits angående samverkan mellan olika parter krävs:


En tydlig och gemensam inriktning mellan den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) och det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
Ansvarig: Region Jönköpings län



En tydlig prioritering av kollektivtrafiken i Regionala transportplanen.
Ansvarig: Region Jönköpings län.



Ett gemensamt ansvar för uppbyggnad av ett regionalt stomnät.
Ansvariga: Jönköpings Länstrafik, samtliga kommuner och Trafikverket.



En tydlig koppling mellan regional planering och kommunal
översiktsplanering.
Ansvariga: Region Jönköpings län och samtliga kommuner.

4

Trafiktekniska arbetsgruppen, representanter från regionens kommuner samt Trafikverket som
sammankallas av Jönköpings Länstrafik.
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Satsning för att öka kunskapen om sambandet mellan kollektivtrafik och
fysisk planering.
Ansvariga: Region Jönköpings län och samtliga kommuner.
Avsiktsförklaring arbetas fram om samarbete och ansvar avseende
finansiering av bytespunkter, hållplatser och terminaler.
Ansvariga: Jönköpings Länstrafik och kommunerna.

Jönköpings Länstrafik tillsammans med berörda kommuner har ett ansvar
för att peka ut och prioritera de bytespunkter som genom finansiering från
regional transportplan kan bidra till ökat resande med kollektivtrafiken.
Ett ökat ”multimodalt resande” * kan sannolikt genom dessa investeringar
bidra till ett ökat kollektivt resande.
Vad gäller det statliga vägnätet står Trafikverket för finansiering av
investeringar som inte är ovan jord.
* Multimodalt resande är när flera transportsystem såsom cykel, bil, buss eller tåg etc
samverkar i en hel resa.
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8 Ekonomi
Kollektivtrafiken är ett medel för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den
ska tillföra samhället mer eller samma nytta än dess kostnader. Modeller för att
beräkna samhällsnyttan kan vara till hjälp för att visa på storleksordningar av
olika åtgärder samt vara ett stöd vid prioriteringar och avvägningar. Genom att i
givna modeller ändra förutsättningar såsom turtäthet, restid och biljettpris kan den
samhällsekonomiska nyttan beräknas. Denna nytta beräknas utifrån
delkomponenter exempelvis i form av sysselsättning, tillväxt, utsläpp, olyckor,
vägslitage samt moms- och skatteeffekter.
Strävan att använda rätt trafikslag med hänsyn till trafikeringskostnader och
efterfrågan på resmöjligheter samt arbete med att öka beläggningen på turnivå i
befintlig trafik är en viktig förutsättning för att kunna utveckla kollektivtrafiken
inom givna ekonomiska ramar.
En grov uppskattning av den redovisade trafikutvecklingens ekonomiska
konsekvenser skattas till en årlig driftskostnadsökning på 35 mkr5 till år 2035.
Utöver detta tillkommer indexuppräkning av intäkter och kostnader för de
investeringar av bland annat infrastruktur och i vissa fall fordon som ska
möjliggöra den utökade trafiken.
För att klara tänkt utbyggnad av kollektivtrafiken förväntas även intäkterna öka
med ett ökat resande. I beräkningen av den årliga driftskostnadsökningen har en
intäktsnivå i storlek som dagens ca 40 % tagits med i beräkningen.

Kommentar [AE33]: Rödmarkerad text utgör ett tillägg
gentemot remissversionen.

Omvärldsfaktorer som politiska beslut både på EU-, riks- och regionnivå, ändrade
statsbidrag och kostnadsutveckling i branschen påverkar ovan nämnda kostnadsuppskattning och skattesubventionsgrad.

8.1 Finansiering
Region Jönköpings län ansvarar för finansieringen av den upphandlade trafiken.
Under åren 2013-2018 har medel i storleksordningen 25 miljoner kr per år tillförts
budgetramen vilket möjliggjort utökat resande.

5

Tillskottet på 35 mkr bygger på antagande att tillkommande resor i en utbyggd kollektivtrafik
representerar en genomsnittlig beräknad kostnad för stadsbussresor, tågresor samt regionbussresor.
Produktionskostnaden per utförd resa skiljer sig avsevärt i de olika trafikslagen. Målsättningen att
nå 40 miljoner resor innebär en ökning på ca 17,5 miljoner resor under programperioden med
basår 2018.
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För att finansiera föreslagen utbyggnad av kollektivtrafik finns huvudsakligen
följande alternativ:






Finansiellt utrymme skapas inom befintlig verksamhet via
effektiviseringar, t ex högre nyttjande, och/eller omprioriteringar, t ex
flytta trafik till områden med större resandeunderlag eller genom att ersätta
kostnadskrävande trafikslag med mindre kostnadskrävande.
Biljettpriserna höjs mer än kostnadsutvecklingen för branschen.
Regionen skapar nytt finansiellt utrymme.
Statlig finansiering kan bidra till utökad kollektivtrafik.

En kombination av ovanstående alternativ är troligtvis att föredra.
Frågan om finansiering av trafiken och dess utbyggnad blir föremål för
återkommande prövning av regionfullmäktige i anslutning till ordinarie års- och
flerårsbudgetbeslut.
Som ett komplement till ovanstående kan följande insatser genomföras:


Möjligheter till statlig samfinansiering prövas. Eventuella möjligheter till
bidrag och projektmedel för investeringar och försöksverksamhet bör
kartläggas.

8.2 Priser och zoner
Nuvarande prissystem har utformats med utgångspunkt att medverka till ett för
kunden enkelt system med god överblickbarhet vad gäller prissättning, produkter
och zonsystem. Under 2015 reducerades antalet zoner i regionen från drygt åttio
zoner till åtta zoner som ett led i att förenkla för kunden.
Prissystemet bör också vara utformat för att förenkla resandet över länsgräns och
strävan finns att hitta betallösningar som gör att resenären inte upplever de i
förekommande fall olika biljettsystemen som ett hinder. Sydtaxan är ett exempel
på detta.
Kunden erbjuds genom användning av olika korttyper en kostnadseffektiv resa
såväl för enskilda resor som vid pendling. Betalning med hjälp av mobiltelefon
och bankkort finns ombord på bussar och tåg. Betalning med kontanter har fasats
ut.
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Ovan nämnda inriktning avses fortsätta som riktlinje för regionens upphandlade
trafik och utgör en del av dess finansiering. Närmare bestämmelser om priser,
zoner och dylika frågor behandlas i särskild ordning vid sidan om trafikförsörjningsprogrammet.

9 Uppföljning och utvärdering
I anslutning till Region Jönköpings läns ordinarie budget- och bokslutsarbete
utarbetas årliga verksamhetsplaner liksom uppföljning av det Regionala
Trafikförsörjningsprogrammet. Ett starkt fokus riktas på utveckling, förädling och
komplettering av redovisade åtgärder men också att utarbeta ytterligare och
effektivare åtgärder för att angivna mål ska kunna förverkligas.
Åtgärder som berör trafikens kvalitet och standard samt dess infrastruktur
kompletteras med åtgärder för att påverka enskilda individer liksom arbetsgivares
beteende och handlande. De årliga uppföljnings- och utvärderingsgenomgångarna
tillsammans med de periodiska uppdateringarna av program och åtgärder har
avgörande betydelse för att nå målen. RKM utarbetar nedbrutna handlingsplaner
med syfte att förverkliga målsättningarna. Detta sker i fyraåriga planer.
RKM utarbetar 2021 plan och redovisar delmål för perioden 2021- 2024 med
utblick mot 2025 och 2035.
Starkt samspel krävs mellan berörda offentliga organ men även mellan RKM,
enskilda företag och sammanslutningar inom branschen, samtidigt med tydliga
blickar riktade mot branschen i andra regioner och länder samt övriga tjänste- och
servicebranscher.


Minst en gång/år hålls överläggningar med Trafikverket samt
branschföreträdare om kollektivtrafikens utveckling i regionen. Detta sker
vid sidan av de kontinuerliga överläggningarna med företrädare för
regionens kommuner.



Årliga överläggningar hålls med företrädare för respektive grannregion om
utfall och resultat av den gemensamma trafiken samt om dess fortsatta
utveckling.

Enligt lagen ska de regionala trafikförsörjningsprogrammen uppdateras vid behov.
Regering och riksdag har uttryckt att detta bör ske en gång per mandatperiod,
d.v.s. vart fjärde år. Denna andra version av trafikförsörjningsprogram för
Jönköpings län utgör den första reviderade versionen. De återkommande
revideringarna är nödvändiga då erfarenheter i landet kan ge ny kunskap,
justeringar av lagstiftningen kan ske liksom att utvecklingen av den kommersiella
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kollektivtrafiken kan komma att påverka behovet av en större utvärdering och
omprövning.


Genomgripande utvärdering och förnyelse av det regionala
trafikförsörjningsprogrammet föreslås ske 2024 och 2028.



Årliga uppföljningar och utvärderingar förutsätts som ett basarbete i
utarbetande av årliga verksamhetsplaner.

Den årliga rapporten angående beslut om allmän trafikplikt och därmed
sammanhängande trafik redovisas i anslutning till bokslutet för RKM och
publiceras på dess hemsida.

Bilageförteckning:
Bilaga 1 - Jönköpings län idag, maj 2021
Bilaga 2 - Restidszoner och utbud per kommun
Bilaga 3 - Tillgänglig trafik
Bilaga 4 – Regelverk färdtjänst och riksfärdtjänst
Bilaga 5 - Kommersiell trafik
Bilaga 6 - Positionspapper kollektivtrafik
Bilaga 7 – Begreppsförklaringar
Bilaga 8 - Samrådsredovisning
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Bilateralt samarbetsavtal om
medverkan till CLOSERs
basfinansiering mellan Region
Jönköpings Län och Lindholmen
Science Park AB
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö:
1. Beslutar att Region Jönköpings Län medverkar till CLOSERs
basfinansiering 2021 – 2023 genom under tre kalenderår årligen erbjuda:
2. Kontanta resurser motsvarande 250 000 kr
3. Personella resurser motsvarande 50 000 kr.

Sammanfattning
VINNOVA, Trafikverket och Västra Götalandsregionen har åtagit sig att
finansiera basverksamheten för CLOSER under 2019 – 2023 och industrins och
akademins aktiva deltagande i CLOSER är en förutsättning för de offentliga
organisationernas finansiering. Denna medverkan sker för såväl CLOSERs
basverksamhet, vilket inbegriper styrelse- och utvecklingsarbete, projektinitiering
som deltagande i CLOSERs program- och projektverksamhet. Region Jönköpings
län har medverkat till basfinaniseringen under de tre åren 2018-2020 och därmed
kunnat erbjuda övriga aktörer i länet att medverka och delta i
godstransportseffektiviserande aktiviteter och projekt.

Information i ärendet
Framtidens utmaningar inom transportsektorn är komplexa och kräver helt nya
samarbeten. Samtidigt går utvecklingen fort, det skapas enorma
effektiviseringsmöjligheter med hjälp av ny teknik och bränslen, digitalisering och
nya affärsmodeller. CLOSER är en neutral plattform som samlar aktörer från
näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner, myndigheter till
samverkan och projekt som leder till ökad transporteffektivitet.
Region Jönköpings län fångar tillsammans med CLOSER och övriga partners upp
behov och idéer hos företag och myndigheter som kan leda till
demonstrationsprojekt och på sikt till implementering i verkligheten. Det
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möjliggör nya, innovativa produkter och lösningar som både hjälper
transportbranschen och bidrar till nya lösningar för det godstransportsystem som
ska försörja ett hållbart samhälle. Detta bidrar även till att forskning kommer till
nytta för både företag och samhället.
Region Jönköpings län möjliggör genom detta samarbetsavtal för länets aktörer att
delta i länets CLOSER samordning och genom dessa nätverk erbjuda:
-

Ett brett nationellt nätverk inom transporteffektivitetsområdet med aktörer
från akademi, näringsliv och samhälle.
Regelbundna workshops och seminarier runt frågor och teman på initiativ
och i samarbete med våra partners.
Deltagande i rundabordssamtal som ger unika möjligheter till överblick
över vad som pågår inom aktuella områden
Omvärldsbevakning och ny kunskap, bland annat genom spridning av
aktuella forsknings- och projektresultat.
Projektinitiering och projektmäkling.
Rösträtt vid årsmötet på vilket ordförande och styrelseledamöter utses
samt verksamhetsplanen beslutas för året med tillhörande styrkort.
Kontinuerlig insyn i verksamheten, bland annat genom tillgång till tydliga
mötesprotokoll och nyhetsbrev.

Beslutsunderlag



Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26
Bilateralt Samarbetsavtal daterat 2021-04-20

Beslut skickas till
Kristoffer Skjutare CLOSER kristoffer.skjutare@lindholmen.se

REGIONLEDNINGSKONTORET

Ulf Fransson
Tf Regional Utvecklingsdirektör
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Erik Bromander
Sektionschef samhällsbyggnad och
tillgänglighet
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Bilateralt samarbetsavtal om medverkan till CLOSERs basfinansiering mellan
Region Jönköpings Län och Lindholmen Science Park AB
Bakgrund
VINNOVA, Trafikverket och Västra Götalandsregionen har åtagit sig att finansiera basverksamheten för
CLOSER under 2019 – 2023 med en utvärdering inplanerad efter tre år. Industrins och akademins aktiva
deltagande i CLOSER är en förutsättning för de offentliga organisationernas finansiering. Denna medverkan
sker för såväl CLOSERs basverksamhet, vilket inbegriper styrelse- och utvecklingsarbete, projektinitiering
som deltagande i CLOSERs program- och projektverksamhet.
CLOSER erbjuder
-

Ett brett nationellt nätverk inom transporteffektivitetsområdet med aktörer från akademi,
näringsliv och samhälle.
Regelbundna workshops och seminarier runt frågor och teman på initiativ och i samarbete med
våra partners.
Deltagande i rundabordssamtal som ger unika möjligheter till överblick över vad som pågår inom
aktuella områden
Omvärldsbevakning och ny kunskap, bland annat genom spridning av aktuella forsknings- och
projektresultat.
Projektinitiering och projektmäkling.
Rösträtt vid årsmötet på vilket ordförande och styrelseledamöter utses samt verksamhetsplanen
beslutas för året med tillhörande styrkort.
Kontinuerlig insyn i verksamheten, bland annat genom tillgång till tydliga mötesprotokoll och
nyhetsbrev.

Region Jönköpings Läns medverkan
Region Jönköpings Län medverkar till CLOSERs basfinansiering 2021 – 2023 genom att varje kalenderår
erbjuda:
1. Kontanta resurser motsvarande 250 000 kr
2. Personella resurser motsvarande 50 000 kr.
Dessa resurser läggs på aktiviteter som är i linje med Region Jönköpings Läns intressen och i
överenskommelse mellan Region Jönköpings Läns kontaktperson och CLOSER programansvarig.
Rapportering av nedlagda resurser sker årligen inför lägesrapportering till VINNOVA. I syfte att mäta hur
nöjda partners är med arbetet kommer en enklare enkät skickas ut årligen. Det bilaterala
samverkansavtalet gäller till den 31 december 2021 och förlängs automatiskt med ett (1) år i taget dock
längst till 31 december 2023 och kan när som helst sägas upp.
Jönköping den 20 april 2021

Göteborg den april 2021

__________________________

_________________________

Jane Ydman, Regiondirektör

Tord Hermansson, VD Lindholmen SP AB
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslut om kriterier för regionala
prioriteringar 2021 för bredbandsstöd
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande förslag till beslut av kriterier som grund för
regionala prioriteringar 2021.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att välja ut kriterier för prioritering av
bredbandsstöd i samband med PTS (Post och telestyrelsen) utlysning av bidrag för
bredbandsutbyggnad för 2021.
Efter dialog med kommuner och andra intressenter, främst teleoperatörer och
fiberföreningar, samt utifrån regionens syn på behov av prioriteringar av
utbyggnaden har Region Jönköpings län beslutat att följande kriterier ska
användas:
1. Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder
där minst en person är folkbokförd
2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter
3. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till
exempel skolor, vård- och omsorgsboenden, och allmänna
kommunikationer
4. Samordning med andra insatser som till exempel andra regionala initiativ
och stödinsatser
5. Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare
6. Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre
förutsättningar för bredbandsutbyggnad
7. Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät
8. Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller sämre
tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster

Information i ärendet
Bakgrund
Den 27 juni 2019 fick Post- och telestyrelsen i uppdrag av regeringen att
konkretisera hur framtida stödinsatser på bredbandsområdet skulle kunna
utformas på ett effektivt sätt. Stöd ges för utbyggnad av infrastruktur till
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byggnader (hushåll, arbetsställen och till viss del fritidshus) i områden utanför
tätort där det saknas sådana befintliga eller planerade NGA-nät.
Respektive region har möjlighet att välja ut ett eller flera av PTS kriterier för
prioritering. Det är upp till varje region att bestämma vilka kriterier som ska
tillämpas för den egna regionen. Valet av kriterier ska motiveras skriftligen till
PTS och motiveringarna kommer tillgängliggöras på PTS webbplats.
De valda kriterierna ligger sedan till grund för att välja vilka områden som
regionen vill prioritera för stödet. Prioriteringarna behöver dock anges på
byggnadsnivå genom att regionen anger vilka byggnader i PTS slutliga
byggnadsförteckning som de önskar prioritera.
Region Jönköpings län har även inhämtat synpunkter från kommunerna för att få
inspel till det kommunala och lokala variationer och behov som finns i länet. Det
ger en nyanserad bild av behovet och inspelen har vägts in vid förslag till kriterier.

Om bidragsprocessen och regionens prioriteringar
PTS bidragsperiod följer en process som ska garantera transparens och att
resultatet av bidragen maximeras (med maximeras menas här att så maximera
möjligheten för att så många hushåll och arbetsställen som möjligt ansluts).
Stödet kan sökas av privata och offentliga aktörer som kan visa att man har den
kompetens och de resurser som krävs för att etablera bredbandsinfrastruktur enligt
de krav som anges i utlysningen av stödet. Stödprogrammet omfattar villkor kring
leveransen som till exempel krav på tidpunkt för start- och färdigställande av
stödfinansierad bredbandsinfrastruktur, krav på driftsättning, krav på
anslutningsavgift, dokumentation, redovisning av kostnader, krav på tillträde för
annan aktör samt konsekvenser om kraven inte efterlevs.
Regionerna har i processen ett utpekat ansvar för att styra prioriteringarna inom
regionen. Regionerna ska ges möjlighet att prioritera utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur till områden som utifrån regionens utvecklingsstrategi eller
motsvarande strategiska inriktning bedöms som särskilt viktiga.
Bredbandsutbyggnad till byggnader i områden som har prioriterats i de regionala
prioriteringarna ger en fördel i utvärderingen av utbyggnadsprojekt i
ansökningarna, och påverkar alltså vilka utbyggnadsprojekt som får del av stödet.
Prioriteringen görs konkret genom att markera specifika byggnader.
PTS har definierat ett antal kriterier (mer om dem under punkten ”Kriterier för
regionala prioriteringar”) som regionerna kan använda för att motivera val av
prioriterade byggnader.
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Stödet tilldelas de projekt som har lägst genomsnittlig kostnad per byggnad för
utbyggnad till avlämningspunkt, med hänsyn tagen till eventuell rabatt för
prioriterade byggnader. De olika utvärderingsstegen ser ut som följer:
1. PTS kommer att utvärdera och rangordna utbyggnadsprojekten efter sökt
stödbelopp (i snitt) per byggnad som den sökande bygger
avlämningspunkter för. Sökt stödbelopp kallas ”anbudspris”
2. Rangordningen sker efter lägsta genomsnittligt stödbelopp per byggnad
som aktören bygger avlämningspunkter till.
3. Rabatt på anbudspris ges om det ingår prioriterade byggnader i ansökan.
4. Rabatten uppgår till 2% per byggnad, men max 50 % totalt avdrag.
Rabatten gäller på hela anbudspriset (dvs. inte enbart för de prioriterade
byggnaderna)
5. De projekt som har lägst anbudssumma per byggnad tilldelas stöd.
6. Rabatten gäller enbart i utvärderingen, påverkar inte stödbeloppet.

Tidplan
I bilden nedan återges PTS tidplan för stödperioden 2021. Under perioden 15 april
till 7 maj har regionen möjlighet att ta fram prioriterade byggnader, vilket
hanteras genom regionens bredbandskoordinator.
Under perioden 19 mars – 6 april har en dialog med kommunerna genomförts för
att hämta in deras syn på prioriteringarna. I skrivande stund pågår dialog med
marknadsaktörerna. Senast den 7 maj ska pivoteringarna vara genomförda vilket
görs genom att de valda prioriterade byggnaderna laddas upp i PTS portal.

PTS tidplan för stödperioden 2021

Kriterier för regionala prioriteringar
PTS har ställt upp följande kriterier som regionerna kan använda sig av för att
motivera val av prioriterade byggnader:
1. Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder
där minst en person är folkbokförd
2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter
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3. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till
exempel skolor, vård- och omsorgsboenden, och allmänna
kommunikationer
4. Samordning med andra insatser som till exempel andra regionala initiativ
och stödinsatser
5. Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare
6. Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre
förutsättningar för bredbandsutbyggnad
7. Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät
8. Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller sämre
tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster

Förankringsarbetet
Som en del i prioriteringsarbetet förs en dialog med både kommuner som
marknadsaktörer. Syftet är att hämta in kommunernas syn på vilka
prioriteringsgrunder som respektive kommun ser bör tillämpas.
Marknadsaktörerna hörs upplysningsvis för att säkerställa utbyggnadsplanerna för
kommande period vilket kan beaktas i prioriteringsarbetet.
Dialog med kommunerna
Arbetet med kommundialogen pågick mellan den 19 mars och 6 april. Av de 13
kommunerna i länet har åtta lämnat svar. Svaren fördelar sig enligt följande:

Kommunernas önskemål om kriterier för prioriteringar

Marknaden
I Jönköpings län finns ca 35 nätägare. Ett drygt tiotal av dessa är teleoperatörer
eller stadsnät (även stadsnät utanför länets gränser kan ha nättillgångar i
Jönköpings län). Ca 20-talet består av fiberföreningar (ekonomiska föreningar
som på ideell grund byggt ut fiber i landsbygdsområden).
I skrivande stund hämtas information in från så många av dessa nätägare som
möjligt. Syftet är att förstå planer och behov som dessa nätägare har för att i
möjlig mån kunna stötta dem i deras fortsatta arbete att bygga ut fibernät inom
länet.
Region Jönköpings behov
I tillägg till kommunernas syn på val av kriterier för prioriteringar ser Regionen
ytterligare behov som ej täcks in av kommunernas val av kriterier. Dels behövs en
samordning med det pågående RSS-projektet kunna beaktas, dels behöver
mobiltäckningen förbättras inom regionen, vilket utöver att invånare och företag
ska ha en god samtals- och datakvalitet via mobila nät också är en förutsättning
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för att kunna förbättra uppkopplingen för betalterminaler för småföretagare
(butiker m.m.).
Därför föreslås även följande kriterier att tillämpas:

Förslag till beslut
Efter de dialoger med intressenter och den interna analys som genomförts föreslås
att TIM-nämnden ska fatta beslut om att samtliga åtta kriterier ska kunna
användas vid Region Jönköpings prioritering av byggnader inför PTS utlysning
2021.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-27
Förslag till kriterier som grund för regionala prioriteringar 2021

Beslut skickas till
Post- och telestyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Ulf Fransson
T.f regional utvecklings direktör
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Erik Bromander
sektionschef

(Inför TIM-nämndsmöte)

Beslutsunderlag
bredband i RJL
Val av kriterier för prioritering av
byggnader inför PTS utlysning av
bredbandsstöd 2021.
Del i PTS-processen som pågår.
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PTS tidplan för bidrag 2021
Dialog med
kommunerna
19 mar-6 april

Preliminära
byggnadsförteckningar

Dialog med
marknadsaktörerna
April

Regionala
prioriteringar
(30 % av
byggnaderna,
ca 800 av
2 900 st))

Kvalitetssäkring
av byggnadsförteckningar

Offentligt
samråd

1 - 23 feb

3 mar - 1 apr

15 apr - 7 maj

Utlysning

Handläggning,
beslut och
utbetalning

18 maj - 9 aug

10 aug - 31 dec

Regionerna får möjlighet att inkomma med
regionala prioriteringar för att styra
utbyggnaden mot byggnader som anses extra
viktiga att nå genom stödfinansierad
utbyggnad.

2021-04-29
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PTS har satt upp följande kriterier för regionerna
att motivera val av prioriterade byggnader med.
Regionen/nämnden har att fatta beslut om vilka kriterier som ska väljas.

1. Främjande av
anslutningar till hushåll; det
vill säga stadigvarande
bostäder där minst en
person är folkbokförd

2. Främjande av
företagande och näringsliv
samt andra verksamheter

3. Främjande av
anslutningar till
samhällsviktiga funktioner,
som till exempel skolor, vård
- och omsorgsboenden, och
allmänna kommunikationer

4. Samordning med andra
insatser som till exempel
andra regionala initiativ och
stödinsatser

5. Beaktande av känd
efterfrågan från
slutanvändare

6. Beaktande av
områdesspecifika
förutsättningar som innebär
sämre förutsättningar för
bredbandsutbyggnad

7. Beaktande av långa
avstånd till närmaste nod i
befintligt nät

8. Områden som har
utmaningar med
postservice, mobiltäckning,
eller sämre tillgång till
ombud för grundläggande
betaltjänster

2021-04-29
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Dialog med kommunerna
• Dialogen har pågått mellan 19 mars och 6 april
• 8 av 13 kommuner har lämnat svar
Kommunernas valda kriterier
2. Främjande av
företagande och
näringsliv samt andra
verksamheter

5. Beaktande av känd
efterfrågan från
slutanvändare

1. Främjande av
anslutningar till
hushåll; det vill säga
stadigvarande
bostäder där minst en
person är folkbokförd

5 kommuner

5 kommuner

3 kommuner

2021-04-29

7. Beaktande av
långa avstånd till
närmaste nod i
befintligt nät

3 kommuner
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6. Beaktande av
områdesspecifika
förutsättningar som
innebär sämre
förutsättningar för
bredbandsutbyggnad
2 kommuner

3. Främjande av
anslutningar till
samhällsviktiga
funktioner, som till
exempel skolor, vårdoch
omsorgsboenden,
och allmänna
1 kommuner
kommunikationer

Regionens syn på prioriteringsgrund
I tillägg till kommunernas syn på val av kriterier för prioriteringar ser
Regionen helst att även nedan kriterier också används:

8. Områden som har
utmaningar med postservice,
mobiltäckning, eller sämre
tillgång till ombud för
grundläggande betaltjänster

4. Samordning med andra
insatser som till exempel
andra regionala initiativ och
stödinsatser

Samordning med pågående RSS-projektet
för bredbandsutbyggnad behöver beaktas

2021-04-29

Man bör skapa förutsättningar för en förbättrad
mobiltäckning samt grundläggande
betaltjänster
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Dialog med marknadsaktörerna

Arbete pågår

2021-04-29
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Vad används kriterierna till?
Kriterierna ger möjlighet att påverka urvalet av
prioriterade byggnader. Om sådana byggnader finns
med i aktörens projekt ger det ett avdrag på
stödbeloppet vid den konkurrensutsatta ansökan.
- 2% per byggnad, men max 50 % totalt avdrag.
Regionen har möjlighet att prioritera 30 % av
byggnader i PTS uppdaterade byggnadsförteckning.
PTS granskar och godkänner allt stödarbete.

2021-04-29
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Förslag till beslut
Att alla 8 föreslagna kriterier från PTS används vid
Region Jönköpings prioritering av byggnader inför
PTS utlysning 2021

2021-04-29
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Ordföranden i regionala
utvecklingsnämnden, regional
utvecklingsdirektör och regional
bredbandskoordinator

Information om regionala prioriteringar för
bredbandsstöd

Med det här brevet vill vi informera om er regions möjlighet att påverka vilka områden
som nås av bredbandsstödet genom att bidra med regionala prioriteringar.
Att lyckas göra en väl förankrad prioritering kan vara ett tidskrävande arbete. I
samband med att den preliminära byggandsförteckningen publiceras för arbetet
med kvalitetssäkring av byggnadsförteckningen, rekommenderar PTS regionerna att
även påbörja arbetet med regionala prioriteringar.
Under perioden 9 april–3 maj 2021 får regionerna möjlighet att inkomma med
regionala prioriteringar. Detta är en möjlighet att styra PTS tilldelning av stödmedel
mot byggnader i områden som anses extra viktiga att nå med stödfinansierad
utbyggnad.
Genom att göra regionala prioriteringar bidrar regionerna med sin lokalkännedom
samt har möjlighet att styra stödet i linje med andra regionala värden. PTS uppmanar
därför regionerna att nyttja denna möjlighet till att påverka förutsättningarna för
tilldelning av bredbandsstöd. PTS uppmuntrar regionerna att samverka med
kommunerna i prioriteringsarbetet.

Varför regionala prioriteringar?
Regionala prioriteringar är en möjlighet för regionen att påverka hur bredbandsstödet
tilldelas. Genom regioners och kommuners lokalkännedom kan hänsyn tas till lokala
värden vid fördelningen av stödmedel.
Om utbyggnadsprojekt väljer att inkludera prioriterade byggnader ger det en fördel
när PTS rangordnar projekten i den konkurrensutsatta urvalsprocessen. Prioriterade
byggnader ger ett procentuellt avdrag på det sökta stödbeloppet per byggnad för

Post- och telestyrelsen
Postadress: Box 5398, 102 49 Stockholm
Besöksadress: Valhallavägen 117 A
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Telefon: 08-678 55 00
E-post: pts@pts.se

www.pts.se

2021-01-29

Brev

2

utbyggnadsprojekten. De utbyggnadsprojekt som inkluderar regionalt prioriterade
byggnader får således en fördel när PTS rangordnar och avgör vilka projekt som ska
tilldelas stöd.

Regionala prioriteringar – hur går det till?
Samtliga regionala prioriteringar sker utifrån kriterier som PTS fastslagit (se bilaga).
Det är dock upp till varje region att bestämma vilka av dessa kriterier som ska
tillämpas. Regionen ska skriftligen motivera valet av kriterier.
Utifrån de valda kriterierna ska regionen avgöra vilka av byggnaderna i PTS
byggnadsförteckning som ska vara prioriterade.
Regionen har möjlighet att prioritera maximalt 30 procent av byggnaderna (exklusive
fritidshus) i den slutgiltiga byggnadsförteckningen. Att utnyttja så många
prioriteringar som möjligt, maximerar möjligheterna för projekt i er region att stå sig i
konkurrensutsättningen. Det är inte tillåtet att prioritera fritidshus.
För att hinna med arbetet med regionala prioriteringar rekommenderar PTS att
regionerna påbörjar förankringsarbete med kommuner i regionen så snart som
möjligt. En första version av byggnadsförteckningen för regionen finns tillgänglig att
hämta via PTS portal den 1 februari 2021 i samband med påbörjandet av arbetet med
kvalitetssäkring av byggnadsförteckningen.
Resultatet av den regionala prioriteringen, inklusive motiveringen till regionens
val av kriterier, ska skickas in via PTS portal tidigast den 9 april och senast den 3
maj 2021.

Mer information om stödet

Information om bredbandsstödet publiceras löpande på PTS webbplats
(www.pts.se/bredbandsstod) och detaljerad information om utlysningen av
bredbandsstöd 2021 kommer att ges under våren 2021. På PTS webbplats kan man
anmäla sig till ett nyhetsbrev om bredbandsstödet. Utlysningen av stödet är planerad
att pågå under 10 maj–9 augusti 2021.

Kontakt med PTS

Vi är tillgängliga för frågor om bredbandsstödet och frågor om regionala prioriteringar.

Vänligen skicka frågor till bredbandsstod@pts.se.
Vänliga hälsningar,
Patrik Bystedt

Chef för Avdelningen för bredbandsstöd
Bilaga: Information till regioner och regionala bredbandskoordinatorer om regionala
prioriteringar

Post- och telestyrelsen
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Bilaga: Information till regioner och regionala
bredbandskoordinatorer om regionala
prioriteringar

Tidplan för hela bredbandsstödsprocessen 2021

1–23
februari.

•Kvalitetssäkring av byggnadsförteckning
•Byggnadsförteckningarna kommer att kvalitetssäkras ett extra steg. Här
kan byggnader som uteslutits felaktigt komma att läggas till.

3 mars–
1 april

•Offentligt samråd
•Marknadens aktörer får chans att rapportera om det redan finns
kommersiella utbyggnadsplaner i områden där PTS avser att utlysa
stödmedel. Efter samrådet fastslås vilka byggnader som kommer med i
de slutliga byggnadsförteckningarna.

9 april–
3 maj

•Regionala prioriteringar
•Regionerna får möjlighet att inkomma med regionala prioriteringar för att
styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga att nå genom
stödfinansierad utbyggnad.

10 maj–
9 augusti

•Utlysning
•PTS bjuder in aktörer att ansöka om stöd för bredbandsinvesteringar.

•Handläggning, beslut, utbetalning
10 augusti- •Under denna del kommer PTS att handlägga de ansökningar som
inkommit.
31
december
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Vad ska ni göra vid regionala prioriteringar?
Regionala prioriteringar innebär att regionen, gärna i samråd med kommuner,
markerar vilka byggnader i byggnadsförteckningen som anses prioriterade för
bredbandsstöd.
Regionen väljer ut ett eller flera av PTS kriterier för prioritering (se nedan Kriterier att
tillämpa vid regionala prioriteringar). Regionen ska motivera de kriterier som regionen
väljer att tillämpa. De valda kriterierna ligger till grund för att välja vilka områden som
regionen vill prioritera. Prioriteringarna behöver dock anges på byggnadsnivå genom
att regionen anger vilka byggnader i PTS byggnadsförteckning som ska vara
prioriterade.
Dokument med motivering laddas upp tillsammans med byggnadsförteckningen i
PTS Portal under perioden 9 april–3 maj 2021. Observera att den
byggnadsförteckning som finns tillgänglig från februari inte är den slutgiltiga
byggnadsförteckningen. Den slutgiltiga byggnadsförteckningen publiceras först att
det offentliga samrådet har genomförts. Det går bra att arbeta med tidiga versioner
av byggnadsförteckningen, men sedan behöver ni säkerställa att byggnader i
områden ni vill prioritera inte har tagits bort under kvalitetssäkringen eller under det
offentliga samrådet.

Kriterier att tillämpa vid regionala prioriteringar
Följande kriterier går att använda sig av för att motivera regionens val av prioriterade
byggnader. Minst ett kriterium måste tillämpas och det går bra att tillämpa alla så
länge de motiveras och knyts till särskilda områden.









Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder
där minst en person är folkbokförd
Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter
Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel
skolor, vård- och omsorgsboenden, och allmänna kommunikationer
Samordning med andra insatser som till exempel andra regionala initiativ och
stödinsatser
Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare
Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre
förutsättningar för bredbandsutbyggnad
Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät
Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller har
sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen

148

2021-01-29

3

Vad är det viktigaste att veta?
Ni får tillgång till byggnadsförteckning, annan information samt redovisar er slutgiltiga
prioritering och motivering till val av kriterier i PTS portal.
Under perioden 9 april–3 maj 2021 ska regionen redovisa de regionala
prioriteringarna samt motivering till val av kriterier för prioritering. Redovisningen görs i
PTS portal genom uppladdning av dokument med motivering samt
byggnadsförteckningen. Det vill säga, fr.o.m. den 9 april kan ni i PTS portal ta del av
den slutliga byggnadsförteckningen (version efter offentligt samråd) och markera
prioriterade byggnader i denna, samt skicka in er motivering till val av kriterier. Svaret
måste skickas in senast den 3 maj 2021.
Regionen har möjlighet att prioritera 30 procent av de byggnader med hushåll och
arbetsställen som ingår i byggnadsförteckningen. Fritidshus får inte markeras som
prioriterade byggnader.
Arbetet med att prioritera byggnader aktuella för bredbandsstöd är tidskrävande. För
att hinna klart med arbetet till den 3 maj 2021 understryker PTS vikten av att påbörja
arbetet snarast möjligt.

Vad behöver man tänka på som regional bredbandskoordinator i
detta arbete?
PTS vill framhålla att det är värdefullt att samarbeta med kommuner samt aktörer
med god lokalkännedom, som t ex handläggare för bredbandsstöd på
länsstyrelserna. Arbetet med regionala prioriteringar innebär mycket kontakter,
samordning och politiskt förankrat beslutsfattande. Om förberedelser för de slutliga
prioriteringarna inte redan inletts är det av stor vikt att snabbt påbörja detta arbete.
PTS styr inte i detalj hur prioriteringsarbetet utförs. Om regionen väljer att involvera
nätbyggare i processen är det dock viktigt att tillämpa likabehandling av dessa så att
alla aktörer som berörs haft möjlighet att bidra på lika villkor.
Det finns ett maxtak för hur stor konkurrensfördel ett stödprojekt kan få genom att
inkludera prioriterade byggnader. Maxtaket är 50 %. Eftersom varje prioriterad
byggnad ger 2 % avdrag på det sökta stödbeloppet per byggnad, vid
konkurrensutsättningen, kan ett projekt maximalt utnyttja 25 prioriterade byggnader.
För regionen innebär detta att det är önskvärt att geografiskt sprida sina prioriterade
byggnader. På så sätt minskas risken för att för många prioriterade byggnader
hamnar i ett eller ett fåtal projekt och därmed inte nyttjas.
Exempel: Ett utbyggnadsprojekt innefattar 40 prioriterade byggnader. Varje
prioriterad byggnad ger 2 % avdrag, vilket skulle innebära 80 % avdrag
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(40 × 2 % = 80 %). Då maxtaket för avdrag för prioriterade byggnader inom samma
utbyggnadsprojekt är 50 %, går det inte att utnyttja rabatten för samtliga prioriterade
byggnader i det här utbyggnadsprojektet. Av de 40 prioriterade byggnaderna i
projektet är det endast 25 prioriterade byggnader som avdraget räknas för (25 × 2 %
= 50 %).

Var vänder jag mig om jag har frågor?
Du kan kontakta avdelningen för bredbandsstöd per e-post via
bredbandsstod@pts.se om du har frågor som gäller bredbandsstödet, exempelvis
om byggnadsförteckningen eller hur stödprocessen fungerar.
Gäller din fråga hur du använder PTS Portal kan du kontakta supporten genom
supportknappen som finns på sidan för PTS Portal. Du kan kontakta supporten även
om du inte är inloggad i PTS Portal.
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§ 52
Avsiktsförklaring station A6/Ryhov
Diarienummer: RJL 2021/783
Beslut
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionstyrelsen
1. att underteckna avsiktsförklaring för station A6 Ryhov.
2. att en framtida finansiering sker med medel ur den regionala
transportplanen.
Sammanfattning
Trafikverket, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län ser
gemensamt en stor potential i att bygga en ny station på Jönköpingsbanan
vid A6/Ryhov. Syftet med denna avsiktsförklaring är att parterna framgent
ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar och kostnader för
genomförandet av aktuell åtgärd.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterat 2021-04-09
 Avsiktsförklaring station A6 Ryhov daterad 2021-03-19
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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RJL 2021/783

Regionstyrelsen

Avsiktsförklaring Station A6 Ryhov
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen
1. att underteckna avsiktsförklaring för station A6 Ryhov
2. att en framtida finansiering sker med medel ur den regionala
transportplanen

Sammanfattning
Trafikverket, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län ser gemensamt en
stor potential i att bygga en ny station på Jönköpingsbanan vid A6/Ryhov. Syftet
med denna avsiktsförklaring är att parterna framgent ska verka för att nå en
överenskommelse över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd.

Information i ärendet
Arbetet med framtagandet av nya infrastrukturplaner håller på att startas upp och
som en del av detta upprättar Trafikverket avsiktsförklaringar med berörda
intressenter kring de objekt där det finns ett intresse att gemensamt driva åtgärden
och även bidra ekonomiskt. Station A6 Ryhov på Jönköpingsbanan är ett sådant
fall.
A6 handelsområde (inklusive IKEA) är Jönköpingsregionens största besöksmål
med cirka 11 miljoner besökare årligen (Åtgärdsvalsstudie, TRV 2014/46705).
Området, inklusive Länssjukhuset Ryhov, har drygt 8000 arbetsplatser. Norr om
E4:an och järnvägen ligger Rosenlund som i kommunens kommande
Utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare föreslås genomgå en omvandling från
främst arbetsplatsområde till blandad bebyggelse med bostäder och kontor.
En ny station skulle även hämta underlag från befintliga bostadskvarter inom
Ekhagen, Liljeholmen och Rosenlund. Idag nås A6-Ryhov området med
spårbunden kollektivtrafik via station Rocksjön. När ny järnväg mellan Byarum
och Tenhult öppnar kommer station Rocksjön stänga och Station A6-Ryhov
ersätter därmed möjligheten till spårbunden kollektivtrafik till området.
Följaktligen är denna del en viktig målpunkt i regionen för handel,
shoppingturism, vård och omsorg.
En ny järnvägsstation vid A6-Ryhov skulle öka antalet resenärer på
Jönköpingsbanan och bidra till en större överflyttning av bilresandet till tåg
samtidigt som invånare som inte har tillgång till bil ges bättre tillgänglighet till
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området. En station vid A6 ger också väsentligt förbättrade bytesmöjligheter för
buss/tåg i anslutning till en ny station för enkla och smidiga byten ur ett ”hela
resan” perspektiv.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterat 2021-04-09
Avsiktsförklaring station A6 Ryhov daterad 2021-03-19

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Ulf Fransson
Tf. Regional utvecklingsdirektör
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AVSIKTSFÖRKLARING
Trafikverkets ärendenummer

Dokumentdatum

2021-03-19
Motpartens ärendenummer

Avsiktsförklaring Station A6-Ryhov
Denna avsiktsförklaring avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och
innefattar:
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur
☒ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser
☒ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del
☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning,
eller
- får i uppdrag att genomföra åtgärden
Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring.

§1

Parter

Trafikverket, region syd, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Jönköpings kommun, org.nr 212000-0530, Västra storgatan 16, 551 89 Jönköping,
nedan Kommunen
Region Jönköpings Län, org.nr 232100-0057, Box 1024, 551 11 Jönköping, nedan
Regionen
Parterna har inlett diskussioner i syfte att de ska verka för att genomföra följande
åtgärder:
Byggande av en ny mötes- och resandestation på Jönköpingsbanan vid A6 och
Ryhovs området och anslutningar till kringliggande infrastruktur.
Avsikten är att genomförandet ska ske med samfinansiering, medfinansiering och
samverkan.
Intill dess att avtal om medfinansiering och samverkan träffats mellan parterna ska
följande avsiktsförklaring gälla mellan parterna.

TMALL 0265 Avsiktsförklaring

4.0

§2

Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i denna avsiktsförklaring:
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till
statlig infrastruktur.
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband
med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.
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§3

Syfte och bakgrund

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse över
ansvar och kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur
det framtida väghållningsansvaret/ansvar för infrastrukturen ska fördelas.
Parternas avsikt är att träffa avtal om medfinansiering och samverkan enligt de
huvudprinciper som framgår i denna avsiktsförklaring.
A6 handelsområde (inklusive IKEA) är Jönköpingsregionens största besöksmål med
cirka 11 miljoner besökare årligen (Åtgärdsvalsstudie, TRV 2014/46705). Området,
inklusive Länssjukhuset Ryhov, har drygt 8000 arbetsplatser. Norr om E4:an och
järnvägen ligger Rosenlund som i kommunens kommande Utbyggnadsstrategi för 200
000 invånare föreslås genomgå en omvandling från främst arbetsplatsområde till
blandad bebyggelse med bostäder och kontor. En ny station skulle även hämta underlag
från befintliga bostadskvarter inom Ekhagen, Liljeholmen och Rosenlund. Idag nås A6Ryhov området med spårbunden kollektivtrafik via station Rocksjön. När ny järnväg
mellan Byarum och Tenhult öppnar kommer station Rocksjön stänga och Station A6Ryhov ersätter därmed möjligheten till spårbunden kollektivtrafik till området.
Följaktligen är denna del en viktig målpunkt i regionen för handel, shoppingturism, vård
och omsorg. En ny järnvägsstation vid A6-Ryhov skulle öka antalet resenärer på
Jönköpingsbanan och bidra till en större överflyttning av bilresandet till tåg samtidigt
som invånare som inte har tillgång till bil ges bättre tillgänglighet till området. En station
vid A6 ger också väsentligt förbättrade bytesmöjligheter för buss/tåg i anslutning till en
ny station för enkla och smidiga byten ur ett ”hela resan” perspektiv. Vidare innebär en
ny station vid A6-Ryhov att länets tre sjukhus kopplas samman med ett elektrifierat
järnvägssystem.
Åtgärden höjer kapaciteten och robustheten på Jönköpingsbanan vilket även möjliggör
den utökade trafik som satsningarna på järnväg i länet förväntas generera.
Beskrivning av åtgärd och finansiärens nytta och motivering till finansiering
Avsiktsförklaringen avser byggnation av en mötesstation med följande utformning:
 Mötesspår som kan hantera 750 meter långa godståg.
 Plattformar med en längd av 170 meter och till dem kopplad utrustning och
planskild passage mellan plattformar och av spår.
 Anslutning för gång och cykel till omgivande infrastruktur både mot norr och
söder.

TMALL 0265 Avsiktsförklaring 4.0

Åtgärden bedöms generera nyttor för regionen med ett ökat resande på
Jönköpingsbanan och möjligheter till effektivare trafikupplägg och bättre
bytesmöjligheter samt genom en sammankoppling av länets tre sjukhus.
Åtgärden bedöms generera nyttor för kommunen genom att knyta samman Jönköping
med hållbara resalternativ och även minska järnvägens barriäreffekt och skapa
förutsättningar för ytterligare exploateringar i kollektivtrafiknära lägen norr om
järnvägen. Åtgärden lyfter området från att idag vara en målpunkt till att bli en
kollektivtrafiknod där stombusslinjer knyts till järnvägstrafik och möjliggör nya
pendlingsvägar till kringliggande orter.
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är
Åtgärdsvalsstudie, TRV2014/46705

Avsiktsförklaring Station A6-Ryhov
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§4

Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och
samverkan för åtgärden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av
åtgärden.

§5

Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering

Avsiktsförklaringen avser objektet JSY1816 Jönköpingsbanan ny station A6.
Avsiktsförklaringen avser fördelningen av ansvaret för de fysiska planeringsåtgärderna
kopplade till de infrastrukturella järnvägsrelaterade åtgärderna, gränsdragning för
ägande, byggande, drift- och underhållsansvar och finansieringslösningar för dessa.
Avsiktsförklaringen omfattar följande åtgärder:
Åtgärder i den statliga infrastrukturen
Åtgärd 1: Byggnation av mötesspår för 750 meter långa tåg. Innefattar bland annat spår
och signaltekniska åtgärder.
Åtgärd 2: Byggnation av plattformar och till dem kopplad utrustning och planskild
passage mellan plattformar och av spår.
Åtgärder i den kommunala infrastrukturen
Åtgärd 3: Byggnation av anslutningar till omgivande infrastruktur inklusive planskilda
korsningar av närliggande gator.
En möjlig utformning av åtgärderna har i ett tidigt skede skissats på för att kunna
genomföra grova kostnadsuppskattningar och översiktligt bedöma genomförbarheten.
Det har vid avsiktsförklaringens undertecknande inte genomförts någon detaljerad
studie för genomförbarheten och detaljprojektering eller samordning med andra möjliga
större infrastrukturprojekt i närheten. Det kan därmed visa sig att den beskrivna
åtgärden behöver justeras eller ändra omfattning.
Finansiering

TMALL 0265 Avsiktsförklaring 4.0

De totala kostnaderna, inkl. kostnader för projektledning och projektering, för
åtgärderna är för närvarande uppskattade till 150-200 miljoner kronor i prisnivå (202006).
Avsikten är att investeringen av åtgärderna finansieras av parterna enligt följande
fördelning:
Trafikverket Åtgärd 1
Regionen
Åtgärd 2
Kommunen Åtgärd 3
I den tidiga kostnadskalkyl som är genomförd fördelas kostnaderna mellan parterna
enligt följande fördelning:
Trafikverket 65%
Regionen
20%
Kommunen 15%

Avsiktsförklaring Station A6-Ryhov
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Grundutförande och tillägg
Kostnadsbedömningar och dess fördelning avser ett grundutförande.
Kostnadsfördelningen utgår från dagens tänkta grundutförande som kan komma att
ändras när man går vidare med projektet, detta medför att även den procentuella
fördelningen därmed kan ändras.
Om någon part önskar en högre standard för delar är detta ett tillägg och finansieras av
denna part.

Kostnadsförändringar och prisnivåomräkning
Kostnadsförändringar avses att hanteras enligt samma fördelning som finansieringen.
Genomförd kostnadsbedömning är genomförd i prisnivå (2020-06) och kommer att
räknas upp enligt index.

Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan
angivna totala kostnader.
Avsikten är att Trafikverket efter genomförandet äger och förvaltar Åtgärd 1 och 2
medans Kommunen äger och förvaltar åtgärd 3.

§6

Principer för fördelning av ansvar

Trafikverkets ansvar
1.
2.
3.

Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet eller
inom statlig anläggning.
Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt
myndighetsbeslut iakttas vid genomförande av det som Trafikverket ansvarar för.
Trafikverket blir efter genomförandet ägare och förvaltar åtgärd 1 och 2

Kommunens ansvar
1.

TMALL 0265 Avsiktsförklaring 4.0

2.

§7

Kommunen ansvarar genomförandet av de delar av åtgärd 3 som inte är inom det
statliga åtagandet och för anpassning av kringliggande infrastruktur som påverkas
av genomförandet av åtgärd 2 och 3.
Kommunen blir efter genomförandet väghållare och äger och förvaltar åtgärd 3.

Principen för parternas samarbete och framtagande av
medfinansiering och samverkansavtal

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan parterna.
Om objektet prioriteras i Nationell plan ska parterna ta fram ett medfinansieringsavtal
för objektet.

Avsiktsförklaring Station A6-Ryhov
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§8

Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts
underlåtelse att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon
skadeståndsskyldighet.
Vidare upphör avsiktsförklaring att gälla om:
1. regeringen inte godkänner åtgärden och finansieringen (gäller namngivna
investeringar i nationell plan)
2. Regionens och kommunens beslutande organ inte godkänner
avsiktsförklaringen.
Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna
avsiktsförklaring är beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut bland annat i
frågor beträffande åtgärdsplaner, detaljplaner, väg- och järnvägsplaner m.m. Parterna är
således införstådda med att ändringar i avsiktsförklaringen liksom ytterligare
överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga.
Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är
skriftliga och undertecknade av samtliga parter.
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Avsiktsförklaringen har upprättats i tre(3) likalydande exemplar av vilka parterna tagit
varsitt.

_________________________
Ort och datum

_________________________
Ort och datum

_________________________
Trafikverket
Lennart Andersson

_________________________
Region Jönköpings Län
(Namnförtydligande)

_________________________
Ort och datum
_________________________
Jönköpings Kommun
(Namnförtydligande)
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§ 53
Översiktsplan för Aneby kommun
Diarienummer: RJL 2021/486
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Aneby kommun,
Samhällsbyggnadsavdelningen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag till samrådshandling för översiktsplan Aneby kommun.
Region Jönköpings län ser positivt på att Aneby kommun har arbetat med en
strukturbild för att skapa ett mer strategiskt angreppssätt på kommunens
bebyggelseutveckling. Strukturbilden kan med fördel fördjupas med
tydligare ställningstaganden gällande bebyggelseutveckling och skydd av
jordbruksmark.
Region Jönköpings län ser gärna att översiktsplanen kompletteras med ett
mer utvecklat resonemang kring möjligheter, behov och brister kopplat till
bebyggelseutveckling, transporter, arbetsmarknader och besöksnäring.
Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2021-04-13
 Förslag till yttrande daterat 2021-05-04
 Översiktsplan Aneby kommun
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Per-Allan Axén (M) anmäler att Moderaterna återkommer i frågan på
nämndsammanträdet.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Samråd översiktsplan Aneby kommun
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Aneby kommun,
Samhällsbyggnadsavdelningen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till
samrådshandling för översiktsplan Aneby kommun.
Region Jönköpings län ser positivt på att Aneby kommun har arbetat med en
strukturbild för att skapa ett mer strategiskt angreppssätt på kommunens
bebyggelseutveckling. Strukturbilden kan med fördel fördjupas med tydligare
ställningstaganden gällande bebyggelseutveckling och skydd av jordbruksmark.
Region Jönköpings län ser gärna att översiktsplanen kompletteras med ett mer
utvecklat resonemang kring möjligheter, behov och brister kopplat till
bebyggelseutveckling, transporter, arbetsmarknader och besöksnäring.

Information i ärendet
Samrådet gäller Anebys förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen anger
kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i
kommunen.

Beslutsunderlag



Missiv daterad 2021-04-13
Förslag till yttrande daterat 2021-05-04

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen Aneby kommun
Länsstyrelsen i Jönköpings län
REGIONLEDNINGSKONTORET
Ulf Fransson
Tf. Regional utvecklingsdirektör
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Samhällsbyggnadsavdelningen Aneby kommun
Box 53
578 22 Aneby

Samråd översiktsplan Aneby kommun
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
samrådsförslag till översiktsplan för Aneby kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ser positivt på att Aneby kommun har arbetat med en
strukturbild för att skapa ett mer strategiskt angreppssätt på kommunens
bebyggelseutveckling. Strukturbilden kan med fördel fördjupas med tydligare
ställningstaganden gällande bebyggelseutveckling och skydd av jordbruksmark.
Region Jönköpings län ser gärna att översiktsplanen kompletteras med ett mer
utvecklat resonemang kring möjligheter, behov och brister kopplat till
bebyggelseutveckling, transporter, arbetsmarknader och besöksnäring.

Synpunkter på förslaget
Förankring
Aneby kommun har haft en aktiv kommundialog i uppstarten av arbetet med ny
översiktsplan vilket Region Jönköpings län ser som värdefullt.
I avsnittet Relevanta planer och program anger kommunen ett antal mål och
strategidokument som använts som underlag för planförslaget. Region Jönköpings
län ser gärna att kommunen utvecklar hur dokumenten påverkat planeringen och
beslutade viljeinriktningar för respektive ämnesområde. På samma vis vore det
fördelaktigt om kapitlet gällande samverkan och mellankommunala frågor
fördjupades så att kopplingen till en mer strategisk fysisk planering i förhållande
till regionen och omgivande kommuner tydliggörs.
Kommunal strukturbild
Region Jönköpings län ser mycket positivt på att kommunen arbetar med en
kommunal strukturbild som visar på planförslagets huvuddrag och strategier.
Strukturbilden pekar ut bebyggelsenoder och utvecklingsnoder samt två aktiva
stråk kopplade till väg 32 och väg 132. Kommunen ser gärna att nya bostäder och
service tillkommer i de utpekade utvecklingspunkterna, bebyggelsenoderna och

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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de befintliga aktiva stråken. Bebyggelseutveckling som kan stärka underlaget för
bland annat skola, kollektivtrafik och annan service ska prioriteras.
Region Jönköpings län kan se en utmaning i tillämpningen av strukturbildens
strategier vid konkreta prövningar av förhandsbesked och bygglov i mer perifera
lägen. Det finns en risk att merparten av den bebyggelse som tillkommer i
kommunen under planperioden inte sker på det sätt som strukturbilden indikerar
och därmed inte stödjer samhällsservice, gemensam VA-utbyggnad och
kollektivtrafik på det sätt som planens konsekvensbedömning ger uttryck för.
Region Jönköpings län noterar också att flera av de områden som pekas ut för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen saknar koppling till kommunens
strukturbild eftersom de ligger relativt långt från befintlig samhällsservice och
även riskerar att bli mycket bilberoende.
Transportinfrastruktur
Samrådshandlingen nämner att Aneby kommun ligger strategiskt nära många
större orter och att många kommuninvånare pendlar till omkringliggande
kommuner. Region Jönköpings län ser gärna att översiktsplanen kompletteras med
ett mer utvecklat resonemang kring möjligheter, behov och brister kopplat till
bebyggelseutveckling, transporter och arbetsmarknader.
Den nya stambana som planeras mellan Stockholm (Linköping) och Jönköping
kommer att passera i den västra delen av Aneby kommun. Samrådshandlingen
förordar en lösning där järnvägen byggs på broelement för att i högre utsträckning
värna jordbruksmark och minska bullernivåerna i förhållande till markförlagd
järnväg. Region Jönköpings län har i dagsläget inte tagit ställning kring tekniska
lösningar men ser positivt på att alternativa tekniska lösningar utvärderas i den
fortsatta processen kopplat till nya stambanor.
Exploatering av jordbruksmark
Samrådsförslaget anger att byggnation på jordbruksmark bör undvikas men att det
är möjligt att göra undantag i de fall annan lämplig mark inte finns att tillgå.
Region Jönköpings län ser det som positivt att kommunen strävar efter att värna
jordbruksmarken som värdefull resurs men anser att det vore en fördel om
ställningstagandet görs tydligare för att ge bättre guidning vid kommande
intresseavvägningar och prövningar.
Besöksnäring
Region Jönköpings län ser gärna att översiktsplanens analyser och strategier
kopplade till besöksnäring förtydligas. Det vore önskvärt om avsnittet på ett mer
konkret vis kan redogöra för brister, behov och utvecklingsmöjligheter kopplat till
turism.
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REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö

Ulf Fransson
T.f. Regional utvecklingsdirektör

163

Samrådsförslag Mars 2021
Ny översiktsplan för Aneby kommun

164

NY ÖVERSIKTSPLAN .......................................................................................................................................... 6
SAMRÅDSTID .......................................................................................................................................................... 6
VAD ÄR ETT SAMRÅD? .............................................................................................................................................. 6
SAMRÅDSMÖTEN/DISKUSSIONER ................................................................................................................................ 6
ÖVERSIKTSPLANEN ÄR HELT DIGITAL ............................................................................................................................ 6
ÖVERSIKTSPLANEN SOM UTSKRIVBARA PAPPERSFORMAT ................................................................................................. 7
SÖKBART TEXTDOKUMENT ......................................................................................................................................... 7
BILDER OCH RÄTTIGHETER ......................................................................................................................................... 7
KONTAKT ............................................................................................................................................................... 7
VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? ........................................................................................................................... 8
LÅNGSIKTIG VÄGVISARE ............................................................................................................................................ 8
VAD SKA INGÅ? ....................................................................................................................................................... 8
VÄGLEDANDE – INTE JURIDISK BINDANDE ..................................................................................................................... 9
ETT VERKTYG I KOMMUNENS SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS ............................................................................................. 9
ETT UNDERLAG FÖR MYNDIGHETER ............................................................................................................................. 9
INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN .............................................................................................................................. 9
ETT AKTUELLT DOKUMENT ....................................................................................................................................... 10
VARFÖR EN NY? .................................................................................................................................................... 10
ÖVERSIKTSPLAN I ANEBY KOMMUN ........................................................................................................................... 10
ARBETSPROCESSEN ........................................................................................................................................ 11
PROCESS.............................................................................................................................................................. 11
ATT LÄSA EN DIGITAL ÖVERSIKTSPLAN ........................................................................................................... 15
SÖKBART TEXTDOKUMENT ....................................................................................................................................... 15
NAVIGERINGSFLIKAR .............................................................................................................................................. 15
KARTA, ILLUSTRATIONER OCH TEXT............................................................................................................................ 16
TEXTERNAS UPPBYGGNAD ....................................................................................................................................... 17
INTERAKTIV KARTA ................................................................................................................................................. 17
ÖVRIGA FUNKTIONER ............................................................................................................................................. 18
LÄMNA SYNPUNKTER ..................................................................................................................................... 19
HUR LÄMNAR DU SYNPUNKTER? ............................................................................................................................... 19
DOKUMENTINFORMATION ............................................................................................................................ 20
MEDVERKANDE PERSONER ...................................................................................................................................... 20
KOMMUNBESKRIVNING ................................................................................................................................. 22
VISION ............................................................................................................................................................ 25
EN VISION – FEM MÅLOMRÅDEN .............................................................................................................................. 25
ETT GOTT LIV FÖR ALLA .................................................................................................................................. 28
JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET ................................................................................................................................ 28
BARNPERSPEKTIV................................................................................................................................................... 29
TRYGGHET I DEN FYSISKA MILJÖN .............................................................................................................................. 30
TILLGÄNGLIGHET ................................................................................................................................................... 32
DELAKTIGHET ....................................................................................................................................................... 33
HÄLSA ................................................................................................................................................................. 34
2

165

INGÅNGNA HÅLLBARHETSAVTAL ................................................................................................................... 36
AGENDA 2030 ..................................................................................................................................................... 36
PARISAVTALET ...................................................................................................................................................... 37
NATIONELLA MILJÖMÅLEN....................................................................................................................................... 37
RELEVANTA PLANER OCH PROGRAM ............................................................................................................. 41
SAMVERKAN OCH MELLANKOMMUNALA FRÅGOR ........................................................................................ 43
PÅGÅENDE SAMVERKANSOMRÅDEN ÄMNESVIS ............................................................................................................ 43
UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR SAMVERKAN, ÄMNESVIS................................................................................................... 47
SAMVERKANSOMRÅDEN FÖR RESPEKTIVE STATLIG MYNDIGHET, REGION ELLER KOMMUN ..................................................... 47
RIKSINTRESSEN .............................................................................................................................................. 52
RIKSINTRESSEN NATURVÅRD.................................................................................................................................... 53
RIKSINTRESSEN NATURA 2000 ................................................................................................................................ 53
RIKSINTRESSE VÄRDEFULLA VATTENDRAG ................................................................................................................... 54
RIKSINTRESSEN KULTURMILJÖVÅRD........................................................................................................................... 54
TRANSPORTSYSTEM AV RIKSINTRESSE......................................................................................................................... 54
ÖVRIGA RIKSINTRESSEN .......................................................................................................................................... 55
IDENTIFIERADE INTRESSEKONFLIKTER ......................................................................................................................... 55
KLIMATFÖRÄNDRINGAR ................................................................................................................................ 56
EFFEKTER AV KLIMATFÖRÄNDRINGARNA I JÖNKÖPINGS LÄN ........................................................................................... 56
ANPASSNINGSMÖJLIGHETER .................................................................................................................................... 59
KULTURVÄRDEN ............................................................................................................................................. 62
VÄRDEFULL NATUR ........................................................................................................................................ 66
NATUROMRÅDEN MED SÄRSKILT SKYDD ..................................................................................................................... 68
VATTENSTATUS .............................................................................................................................................. 78
STRANDSKYDD ............................................................................................................................................... 81
FRILUFTSLIV ................................................................................................................................................... 83
FRILUFTSLIV I ANEBY KOMMUN ................................................................................................................................ 83
OPÅVERKADE OMRÅDEN ............................................................................................................................... 87
AREELLA NÄRINGAR OCH RÅVARUTILLGÅNGAR ............................................................................................. 90
JORDBRUKSMARK .................................................................................................................................................. 91
SKOGSBRUKSMARK ................................................................................................................................................ 93
JAKT OCH FISKE ..................................................................................................................................................... 95
TÄKTER ............................................................................................................................................................... 96
TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH SAMHÄLLSVIKTIGA FUNKTIONER ...................................................................... 98
VATTENANVÄNDNING ............................................................................................................................................ 98
AVFALLSHANTERING............................................................................................................................................. 101
FJÄRRVÄRME ...................................................................................................................................................... 102
KRAFTLEDNINGAR ................................................................................................................................................ 102
FIBER OCH TELEFONI ............................................................................................................................................ 103
FÖRSVARSMAKTENS INTRESSEN .............................................................................................................................. 104
SÄKERHET OCH RISKER ................................................................................................................................. 106
3

166

NATURHÄNDELSER OCH KLIMATEFFEKTER ................................................................................................................. 106
STÖRNING I TEKNISK INFRASTRUKTUR OCH FÖRSÖRJNINGSSYSTEM ................................................................................. 107
BEREDSKAP OCH SKYDD MOT OLYCKOR .................................................................................................................... 108
MILJÖRISKER ...................................................................................................................................................... 109
STRUKTURBILD ............................................................................................................................................. 113
BEBYGGELSEUTVECKLING ...................................................................................................................................... 113
LANDSKAPSKARAKTÄRER ....................................................................................................................................... 115
BEBYGGELSE ................................................................................................................................................. 117
BOSTÄDER ......................................................................................................................................................... 120
INDUSTRIMARK ................................................................................................................................................... 122
ANEBY TÄTORT............................................................................................................................................. 125
MINDRE TÄTORTER .............................................................................................................................................. 138
SOCKNAR OCH LANDSBYGD .................................................................................................................................... 139
LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE (LIS) .................................................................................. 142
LÄMPLIGA OMRÅDEN ........................................................................................................................................... 144
HANDEL OCH NÄRINGSLIV............................................................................................................................ 152
TRANSPORTER.............................................................................................................................................. 154
JÄRNVÄGAR........................................................................................................................................................ 155
BILVÄGAR .......................................................................................................................................................... 157
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR ...................................................................................................................................... 159
KOLLEKTIVTRAFIK ................................................................................................................................................ 161
GRÖNSTRUKTUR .......................................................................................................................................... 164
KULTUR, SPORT OCH FRITID ......................................................................................................................... 168
KULTUR OCH FRITID ............................................................................................................................................. 169
SPORT OCH FRITID ............................................................................................................................................... 169
PLATS FÖR BARN OCH UNGA........................................................................................................................ 171
LEKPLATSER ........................................................................................................................................................ 171
PLATSER FÖR UNGA.............................................................................................................................................. 172
SKOL- OCH FÖRSKOLEGÅRDAR ................................................................................................................................ 173
TURISM ........................................................................................................................................................ 175
FÖRNYBAR ENERGI ....................................................................................................................................... 177
VIND................................................................................................................................................................. 177
SOL .................................................................................................................................................................. 180
VATTEN ............................................................................................................................................................. 181
BIOBRÄNSLEN ..................................................................................................................................................... 182
GEOENERGI ........................................................................................................................................................ 183
FORTSATT PLANERING ................................................................................................................................. 185
FORTSATTA UTREDNINGAR .................................................................................................................................... 185
HÅLLBARHETSBEDÖMNING MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) ................................................. 187
AVGRÄNSNING.................................................................................................................................................... 188
4

167

METOD OCH PROCESS .......................................................................................................................................... 189
SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET .................................................................................................................. 189
ALTERNATIV STRATEGI - NOLLALTERNATIV ................................................................................................................ 190
ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING AV MKB............................................................................................................... 191
KONSEKVENSER AV FÖRESLAGEN MARK- OCH VATTENANVÄNDNING............................................................................... 192
MILJÖKVALITETSMÅLEN ........................................................................................................................................ 220
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ................................................................................................................................. 221

5

168

Samrådsförslag mars 2021

NY ÖVERSIKTSPLAN
Samrådstid
Under perioden 2021-03-09 till 2021-05-24 finns det möjlighet för dig som
medborgare, myndighet, intresseorganisation, förening etc. att
lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan. Avsikten är att en ny
översiktsplan ska kunna antas av kommunfullmäktige mot slutet av året.

Vad är ett samråd?
Under samråd presenteras ett första förslag på ny översiktsplan. Syftet med
samrådet är att få in synpunkter på förslaget. Förslaget kan komma att justeras
och kompletteras utifrån inkomna synpunkter inför nästa steg i processen som är
granskning.

Samrådsmöten/diskussioner
Med anledning av rådande pandemi finns inga fysiska möten inplanerade, men detta kan
komma att ändras beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Under samrådstiden finns ansvariga på kommunen tillgängliga för att presentera
planförslaget och dess innehåll, samt att diskutera frågor kring planförslaget.
Parallellt med denna process löper samrådet kring avgränsning och innehåll i
planförslagets miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Kommunen avser hålla två
öppna digitala samrådsmöten med under planperioden. Om ni är en grupp eller
förening som vill ha ett enskilt möte, kontakta oss för att komma överens om ett
lämpligt mötesalternativ. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner på sidan.

Översiktsplanen är helt digital
Den digitala översiktsplanen finns på länken
https://karta.itsam.se/aneby/oversiktsplan/samrad/.
I den digitala översiktsplanen kan du läsa texten tillsammans med kartor och
illustrationer och kan navigera mellan planens olika delar genom att klicka på
flikarna högst upp. Mer om att läsa en digital översiktsplan hittar du nedan.
6
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Översiktsplanen som utskrivbara
pappersformat
Det går även att få hela texten och en samling översiktskartor färdiga för utskrift.
Klicka på länken nedan för att se dokumentet som pdf. Vi rekommenderar dock
att använda den digitala översiktsplanens funktioner.

Sökbart textdokument
För att söka i textdelarna har vi sammanställt texten i ett löpande dokument. För
att få fram sökverktyget trycker du ner tangenterna ctrl+f.

Bilder och rättigheter
De bilder och kartor som använts är tills största delen Aneby kommuns eget
material. Vissa av bilderna är tagna av Aneby kommuns invånare och är
publicerade med deras tillåtelse. Samtliga bilder är dekorativa och är inte en del av
planförslaget.
Den digitala översiktsplanen är utvecklad av Ödeshögs kommun (Erik Blomdahl)
och Tranås kommun (Jimmy Karlsson) med hjälp av Metria AB (Tomas
Börjesson). Kartan som används i den digitala översiktsplanen är öppen källkod
och en anpassad version av Origo maps. Besök gärna Origo på GitHub för mer
information.

Kontakt
Planarkitekt Sonja Michanek, tel 0380-461 88, sonja.michanek@aneby.se
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam, tel 0380-461 89,
michael.wirestam@aneby.se
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Vad är en översiktsplan?
Alla kommuner i Sverige har bestämmanderätt över markanvändningen, så kallat
planmonopol. Detta innebär i praktiken att kommunen genom översiktsplan,
detaljplaner och bygglov styr hur mark och vatten i kommunen ska användas och
utvecklas.
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan
som omfattar hela kommunen. Planen ska ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön. Tyngdpunkten ligger därmed på användningen
av mark- och vattenområden och väger olika allmänna intressen mot varandra.

Bild 0.2 – Översiktsplanens roll

Långsiktig vägvisare
Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar
framtid och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön. I översiktsplanen skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar
samhällsstruktur som inte enbart ger miljömässig nytta utan också sociala och
ekonomiska fördelar.

Vad ska ingå?
Enligt PBL ska en översiktsplan bland annat:
•

ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön

• ge vägledning i hur mark- och vattenområden ska användas
• ge vägledning i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras

• redovisa hur man avser att tillgodose områden av riksintresse
8
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• redovisa hur man ska följa gällande miljökvalitetsnormer

Vägledande – inte juridisk bindande
Trots att en översiktsplan inte är juridiskt bindande så är den ett starkt stöd och
vägledande vid exploateringsfrågor. Den är ett betydelsefullt underlag för
domstolar vid överprövning av detaljplaner och bygglov varför kommunen tydligt
bör motivera sina ställningstaganden i översiktsplanen för att ge stöd vid
eventuella prövningar.

Ett verktyg i kommunens
samhällsbyggnadsprocess
Planen samordnar olika sektorsintressen och är ett viktigt underlag som
underlättar vid kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och
bostäder. Översiktsplanen fungerar därmed som kommunens verktyg i den
interna handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i
samhällsbyggandet. Översiktsplanen fungerar också som plattform för
kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen.

Ett underlag för myndigheter
Översiktsplanen används som underlag av andra myndigheter och aktörer i
samhällsbyggandet. Den är till exempel ett obligatoriskt underlag som
Trafikverket ska ta hänsyn till vid planering av nya vägar och järnvägars
sträckning. Översiktsplanen är också ett underlag för myndigheter som prövar
tillstånd enligt miljöbalken. För näringslivet, exempelvis bygg-, industri-, handelsoch vindkraftsföretag, är planen ett viktigt underlag när de ska bedöma var det är
lämpligt att etablera sin verksamhet.

Information till allmänheten
För allmänheten ger översiktsplanen information om kommunens
utvecklingsplaner och vilka områden och miljöer som kommunen särskilt vill
värna om.
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Ett aktuellt dokument
En översiktsplan ska aktualitetsprövas en gång varje mandatperiod. Det är
kommunfullmäktige som ska ta beslut om att anta eller aktualisera en
översiktsplan. Med en väl genomarbetad, förankrad och aktuell översiktsplan kan
även oförutsedda förändringsanspråk hanteras i ett helhetsperspektiv.

Varför en ny?
Anebys tidigare översiktsplan är från år 2013 och är i flera frågor fortfarande
aktuell. Större förändringar, så som klimatanpassning och ökade krav på
samhällsberedskap, digitalsamhällets möjligheter och utmaningar, samt
kommunens behov av nya bostadsområden gör att en ny översiktsplan upprättas.
Då planen vinner laga kraft upphör ”Ett gott liv i en hållbar kommun – Översiktsplan
för Aneby kommun” att gälla.

Översiktsplan i Aneby kommun
Översiktsplanen tillsammans med den strategiska planen är de två huvudsakliga
styrande dokumenten i Aneby kommun. För en samlad helhetsbild över
kommunen och dess olika områden berör översiktsplanen vissa områden som
sträcker sig utanför mark- och vattenanvändning.

Läs mer
Aneby kommun: Strategisk plan 2020-2023
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Arbetsprocessen
Översiktsplanens syfte är att redovisa målsättningar och riktlinjer som vägledning
och stöd i beslut om användningen av mark och vatten. Planen ska utgöra tydliga
spelregler för samhällsbyggandet och visa hur den bebyggda miljön kan utvecklas
och bevaras. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan styrs av plan- och
bygglagen.
Det är viktigt att planen är väl förankrad hos politiker, tjänstepersoner och
medborgare. Deltagande på ett tidigt stadium skapar förståelse för senare
prioriteringar och beslut vilket underlättar planens genomförande.
Den politiska viljan i Aneby är att se översiktsplanen tillsammans med den
strategiska planen som de övergripande dokumenten för kommunens åtaganden.
Därför har arbetet delvis bedrivits tillsammans med tjänstepersoner från
samhällsbyggnadsavdelningen, kommunledningen, Aneby Miljö & Vatten AB
(Amaq), Stiftelsen Aneby Bostäder, sociala avdelningen,
kommunserviceavdelningen och avdelningen för barn och utbildning.
Regelbundna möten för att stämma av har skett med den politiska styrgruppen.
Ambitionen är att politisk samsyn i stort ska råda kring planen så att
översiktsplanen ska kunna hålla under lång tid (mer än en mandatperiod).

Bild 0.3 – Planprocessen

Process
Den nya översiktsplanen tas fram enligt följande steg:
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1. Medborgardialog
Tidiga möten med medborgare och övriga aktörer har genomförts. Medborgarna
har bidragit med mycket faktaunderlag och värdefull lokalkunskap till planen. De
har även bidragit med idéer om hur man kan utveckla orten, byn eller
kommundelen som man bor i.

Hur de tidiga medborgarmötena genomfördes
Medborgarmöten genomfördes mellan februari och juni år 2020 för att fånga upp
idéer och värdefull lokalkunskap till planarbetet i ett tidigt skede
Medborgarmöten genomfördes i sju socknar i kommunen; Frinnaryd,
Sunhultsbrunn, Marbäck/Bredestad, Bälaryd, Vireda, Haurida och Hullaryd.
Ytterligare två möten var inplanerade (Askeryd och Aneby tätort) men de fick
ställas in på grund av Corona-pandemin. Istället erbjöds dialog i annan form,
genom dagar med öppet hus på planavdelningen samt digitala möten. Utöver det
lades information om översiktsplanen och vad man kan bidra med som
kommuninvånare upp på kommunens hemsida. Det genomfördes även
medborgarmöten med seniorer, med Aneby allmänna råd i frågor om
funktionsnedsättning och med elever i nionde klass på Furulidskolan.
Frågeställningarna i medborgarmötena har utgått från fem teman:
•

Identitet

•

Stolthet

•

Positivt

•

Negativt

•

Framtid

Totalt har cirka 270 personer deltagit under de fysiska mötena.

Hur påverkar den tidiga medborgardialogen fortsatt arbete med
översiktsplanen?
Materialet från medborgarmötena utgör ett gediget kunskapsunderlag.
Erfarenheter utifrån mötena är att det finns en lokal stolthet och ett stort
engagemang i alla delar av kommunen. Specifika ämnen som framkommit och
som arbetats in i översiktsplanen är:
•

Lokal identitet och stolthet. Det är viktigt att hela kommunen behandlas i
översiktsplanen.

•

Naturnära. Något att profilera sig utifrån. Nya bostäder i naturnära läge
och tankar kring närhet/tillgänglighet till naturområden.
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•

Stor entreprenöranda i hela kommunen – i tätorter såväl som på
landsbygd. Kommunen vill och bör värna detta.

•

Det finns en stor efterfrågan på förbättrad kollektivtrafik i hela
kommunen.

•

Där vägar går genom byar och tätorter finns synpunkter att hastigheterna
generellt är för höga och många önskar hastighetssänkande åtgärder.

•

Viktigt att hela kommunen har och får möjlighet att utvecklas, behålla och
få ytterligare service på fler ställen än bara i centralorten. En önskan om
mer varierande boendeformer finns på flera håll i kommunen.

•

Många är positiva till energi från vindkraft, men det finns ett visst
motstånd mot nya vindkraftsetableringar nära flera av byarna. Skälen till
detta är oro för negativ påverkan i form av buller, skuggbildning, ljus samt
påverkan på djurlivet.

•

Platser för barn och unga bör ses över i hela kommunen.

2. Kommunen tar fram ett första förslag till
översiktsplan – samrådshandling
Med ”Ett gott liv i en hållbar kommun – Översiktsplan för Aneby kommun” som grund
ses samtliga områden över. Utifrån nya idéer, större kunskapsunderlag,
medborgarmöten och politiska visioner tas ett nytt planförslag fram.

Samrådsförslaget
Under våren 2021 presenteras ett första förslag på ny översiktsplan.

3. Kommunen hämtar in synpunkter under ett
samråd
När kommunen har tagit fram ett första förslag till översiktsplan –
samrådshandling – får länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala organ,
kommunens invånare samt andra myndigheter och sammanslutningar lämna
synpunkter på förslaget. Samrådet är till för att samla information och fånga upp
synpunkter i ett tidigt skede av processen. Under samrådstiden finns
planhandlingarna tillgängliga på kommunens hemsida, på biblioteket och i
kommunhuset. Öppna digitala möten kommer att hållas vid två tillfällen samt på
förfrågan. Ofta kommer det fram många goda idéer som kan leda till att man
ändrar planförslaget. De inkomna synpunkterna sammanställts i en
samrådsredogörelse.
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4. Kommunen ställer ut förslaget för granskning
Efter eventuella ändringar ställs planförslaget ut för allmän granskning i minst två
månader. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för berörda att lämna synpunkter.
De inkomna synpunkterna sammanställs i ett särskilt utlåtande och planförslaget
kan komma att justeras en sista gång.

5. Översiktsplanen antas
Kommunfullmäktige antar det färdiga planförslaget. Därefter är den nya
översiktsplanen gällande.

Läs mer
Aneby kommun: Strategisk plan 2020-2023
Boverkets hemsida: Översiktsplanering
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Att läsa en digital
översiktsplan
I en digital översiktsplan kan texten läsas tillsammans med tillhörande kartor och
illustrationer. Med hjälp av flikarna högst upp nås planens olika delar. Vid varje
text är kartan anpassad med relevant information. Under fliken Karta är det
möjligt att själv bestämma vilken information som ska visas på kartan.
Syftet är att kartorna som redovisas ska ge ett övergripande sammanhang. Vid
inzoomning ska linjer inte läsas som exakta. Gränsers exakta lägen avgörs vid
kommande lovvigning.
Den digitala översiktsplanen är anpassad för läsning vid dator. Den fungerar även
vid läsplatta/mobiltelefon.

Sökbart textdokument
För att söka i textdelarna i den digitala översiktsplanen finns all texten
sammanställd i ett löpande dokument.

Navigeringsflikar
Överst i det grå fältet finns navigeringsflikarna. Här syns översiktsplanens
huvudkapitel.

Inledning
Här presenteras allmän information om översiktsplanen. Inga politiska
viljeriktningar finns i denna del.

Identitet
Här beskrivs Aneby som kommun samt kommunens framtidsvision.

Värden och hänsyn
Här redovisas den hänsyn kommunen eller andra aktörer måste beakta i
kommande lovgivning för mark- och vattenanvändningen.
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Utveckling
Denna del är huvuddelen i översiktsplanen och presenterar kommunens
huvudsakliga viljeriktningar vid framtida mark- och vattenanvändningen i
kommunen.

Genomförande
Här beskrivs kommunens fortsatta arbete med att genomföra det som beskrivs i
översiktsplanen.

Miljökonsekvensbeskrivning
Här redovisas positiva och negativa konsekvenser utifrån kommunens
viljeriktningar som presenteras i översiktsplanen. Sociala, ekonomiska och
miljömässiga konsekvenser beskrivs.

Karta
Denna flik är en genväg till kartan. De olika kartorna visas i den vänstra ramen.
Kartan visas nollställd men möjlighet att själv klicka i önskad information som ska
visas.

Sök
Här kan man söka på ord eller textdelar i ett samlat textdokument för hela
översiktsplanen med hjälp av webbläsarens inbyggda sökfunktion.

Karta, illustrationer och text
Alla kapitel presenteras med en karta eller illustration den vänstra ramen och en
text i den högra. Ibland finns länkar i texten som vid klickning öppnar upp en
annan illustration eller karta i vänstra ramen. Mittdelaren mellan vänster och höger
ram justeras manuellt för att möjliggöra stor kartbild eller stor text.
Om man klickar på ett objekt i kartan kommer en ruta upp med information om
objektet. Klickar man på Läs mer om ämnet här öppnas den kapiteltext upp som
beskriver objektet i kartan. Ibland finns flera texter som passar till ett visst objekt.
Möjligheten att klicka på länkar som öppnar upp text försvinner vid kartan i
helskärmsläge Visa stor karta.

Justerbar mittdelare
Mittdelaren kan justeras manuellt. Vill man se mycket text kan man dra
mittdelaren till vänster. Vill man se mycket av kartan/illustrationen kan man dra
mittdelaren till höger
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Texternas uppbyggnad
I varje kapitel finns en eller flera viljeriktningar som utgör kommunens
ställningstaganden. Bakgrund och kunskapsunderlag till viljeriktningarna finns
under respektive rubrik i den löpande texten. I kapitlen finns länkar till andra
kapitel i den löpande texten. Klickar man på dem öppnas en ny text upp som
berör ämnet. För att komma tillbaka till ursprunglig text – klicka på bakåtpilen i
webbläsaren. I den löpande texten länkas det bara till andra texter inom
översiktsplanen. Längst ner i varje kapitel finns en Läs mer-rubrik. Där finns länkar
eller hänvisningar till planeringsunderlag och bakgrundsmaterial aktuella för det
specifika kapitlet.

Interaktiv karta
Översiktsplanen har en interaktiv webbkarta som redovisar översiktsplanens olika
kartlager. Strukturen följer i stora drag Boverkets ÖP-modell som är indelad i
utvecklingsstrategi, markanvändning och hänsyn. För varje del finns det
underrubriker.
För att navigera i webbkartan gör du som i de vanligaste webbkartorna
(GoogleMaps, Bing, Eniro, Hitta.se). Du kan zooma in och ut med + och knapparna eller med hjälp av musens skroll-hjul. Det finns också enklare
möjligheter att mäta avstånd eller area i kartan med hjälp av knappen Mät i karta
till vänster i kartfönstret.

Lagerhanteraren
Lagerhanteraren kommer man åt via Meny-knappen högst upp till höger i
webbkartan. Med lagerhanteraren kan man visa eller dölja översiktsplanens olika
kartlager. För att nå kartlager kan man klicka på huvudrubrikerna så expanderas
underrubrikerna. Klicka på de lager du vill visa eller dölja. De visade lagren
markeras med en bock i rutan före respektive kartlager.

Skriv ut kartan
Under meny-knappen högst upp till höger i webbkartan finns en Skriv ut-knapp.
Klicka på knappen näst högst upp och kartan kan skrivas ut.

Dela kartan
Du kan skicka en länk till aktuellt område med de kartlager som visas genom att
klicka på knappen Dela karta. Kopiera och klistra in länken för att dela kartan.

Växla mellan karta och flygfoto
Längst ner i lagerhanteraren hittar du aktuella bakrundskartor. Här kan du byta
mellan karta, karta färg och flygfoto.
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Hitta din dator/GPS position i kartan
Med hjälp av läsplattans eller mobilens GPS kan du automatiskt bli inzoomad till
där du är. Klicka på knappen Visa nuvarande position i kartan. För att detta ska
fungera måste du tillåta att webbplatsen får tillgång till din platsinformation.

Lägg in ett eget kartlager i kartan
När du sitter framför en dator kan du dra och släppa vissa kartfiler direkt i
översiktsplanens webbkarta. Filformat som stöds är GPX, KML, GeoJson.

Övriga funktioner
Är texten liten?
Zooma in i webbläsaren genom att hålla nere ctrl-knappen och samtidigt skrolla
med mushjulet.
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Lämna synpunkter
Vi vill ha dina synpunkter innan den 24 maj 2021!
Samrådsförslaget är det som finns beskrivet i kapitlen Identitet, Värden och
hänsyn, Utveckling, Genomförande och Konsekvenser, inklusive karta. Du kan
välja att lämna allmänna synpunkter och/eller synpunkter för en specifik sakfråga
gällande mark- och vattenanvändningen. Vi önskar få in dina synpunkter
skriftligen. Efter att samrådstiden har gått ut kommer alla inkomna synpunkter att
sammanställas och bemötas i en så kallad samrådsredogörelse och publiceras på
kommunen webbplats.
När du lämnar synpunkter kommer du att behöva uppge korrekta
kontaktuppgifter. (Det för att dina synpunkter ska hanteras vidare i arbetet med
ny översiktsplan.)
Delar av dina personuppgifter kan komma att redovisas i samrådsredogörelsen
och vara en del av kommunfullmäktiges beslutsunderlag för en ny översiktsplan.
Du kan läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter på Aneby
kommuns hemsida: GDPR.
Har du frågor om samrådsförslaget till ny översiktsplan kan du kontakta
Samhällsbyggnadsavdelningen genom kommunens växel: 0380-461 00.

Hur lämnar du synpunkter?
Digitalt
Skicka e-post till samhallsbyggnad@aneby.se. I ämnesfältet ange: Synpunkter – samråd
ny översiktsplan.

Brev
Skicka dina synpunkter till:
Aneby kommun
Synpunkter – samråd till ny översiktsplan
Box 53
578 22 Aneby
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Kommunbeskrivning
Småskalighet och närhet är två viktiga delar av Aneby kommuns identitet och
styrka. I Aneby kommun är det möjligt att leva ett harmoniskt liv med närhet till
naturen och samtidigt kunna ta del av regionens utbud av service, kulturutbud och
nöjesliv på ett enkelt sätt.

Aneby i ett större sammanhang
Aneby ligger på Småländska höglandet med Nässjö, Eksjö och Tranås som
närmsta orter. Jönköping är regionens centralort och nås på under en timme.
Kollektiva resmöjligheter finns till alla dessa orter liksom till Linköping som kan
nås på en dryg timme.

Arbetspendling
Aneby kommun ligger strategiskt nära många större orter varför många
arbetspendlar eller pendlar i studiesyfte över kommungränsen.
De största flödena av arbetspendling sker till och från Tranås, Nässjö, Eksjö och
Jönköping.

Anebys bidrag till regionen
Aneby kan erbjuda boenden med hög livskvalitet – närhet till natur, lugn och
trygghet, bra skola och goda pendlingsmöjligheter. Dessa faktorer kan potentiellt
locka barnfamiljer att flytta till kommunen.
Aneby skulle potentiellt kunna öka sin produktion av förnybar energi genom ökad
vind- och solkraft och därigenom bli självförsörjande och på sikt en
plusenergikommun.
Aneby har idag en stor andel jordbruk, och vi är en av få kommuner i regionen
som producerar ett överskott av vissa livsmedel. Det inhemska jordbruket kan
komma att få en mycket stor betydelse i framtiden då klimatförändringar riskerar
att göra många idag högproduktiva jordbruksområden obrukbara samtidigt som
en ökande befolkning ökar åtgången på livsmedel.
Jordbruket, och det stora antal betesdjur som finns i Anebys jordbruksnäring
påverkar också landskapet och dess värden. Långvarigt betad mark har ofta hög
artrikedom, och den typ av småskaligt och varierat landskap som
jordbruksnäringen har gett upphov till är av stor betydelse för den biologiska
mångfalden.
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Landskapsbild
Aneby är beläget på det småländska höglandet, ca 250 meter över havet. I princip
hela kommunen är täckt av morän med flera kullar, moränryggar och rullstensåsar
som bidrar till en kuperad silhuett. Ytan är till 67 % täckt av skog, varav 57 % är
barrskog. Insprängt i landskapet finns flera sjöar och ett småskaligt mosaikartat
odlingslandskap med många värden. 99,2 % av landytan räknas som landsbygd,
det vill säga områden utanför tätorter.

Befolkning
Det övergripande målet i översiktsplanen är att tillgodose behovet av bostäder för
7500 invånare år 2035.
I november 2020 hade Aneby kommun cirka 6800 invånare, vilket gör Aneby
kommun till Region Jönköpings läns minsta kommun. Befolkningen i kommunen
nådde sin topp 1994 med 7300 invånare. Från 1995-2013 sjönk befolkningsnivån
stadigt och landade på strax under 6400 invånare. Därefter har en stadig uppgång
skett, delvis som en följd av stora flyktingströmningar, men också på grund av en
inflyttning av barnfamiljer och höga födelsetal. En årlig befolkningsökning på 1-2
% har gällt under dessa år 2019.

Demografisk utveckling
Antal barn i förskoleåldern förväntas vara ungefär desamma under de kommande
tio åren i kommunen. Barn i skolåldern 7-18 år kommer vara ungefär 300
individer fler än år 2020, vilket medför ett större tryck på grundskolan.
Ett hundratal av Anebys förvärvsarbetare går i pension de kommande tio åren.
Åldersgruppen 80+ har ökat med ungefär 200 personer år 2030 jämfört med år
2020. Detta innebär ett större behöv av bostäder anpassade för äldre personer.
De åldersgrupper som är färre år 2030 jämfört med år 2020 är de
förvärvsarbetande. Personer i åldern 25-64 år förväntas minska med ungefär 170
personer de kommande tio åren.

Ekonomi
Aneby kommun vill vara en kommun med långsiktigt hållbar utveckling och
tillväxt, som erbjuder goda förutsättningar för att människor ska välja att bo och
verka i hela kommunen.
Målet för den kommunala verksamheten är inte att skapa vinst, utan att hushålla
med de ekonomiska resurserna. Det innebär att kommunen nyttjar resurserna
effektivt och ändamålsenligt, i syfte att leverera en god verksamhet som uppfyller
målen, samt även kunna redovisa ett visst överskott som därmed tryggar
ekonomin och skapar hållbarhet för framtiden. Det är därför viktigt att
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finansiering av investeringar så långt som möjligt sker utan att uppta långfristiga
lån, vilket kan ske genom det finansiella utrymme som skapas genom
avskrivningar och avsättningar.
För att klara framtida utmaningarna som Aneby kommun står inför med bland
annat fler skolbarn och fler äldre med behov av vård och omsorg, krävs en god
kommunal ekonomi som möjliggör nysatsningar och en fortsatt positiv utveckling
av kommunen. Kommunen behöver också arbeta aktivt för att höja utbildningsoch sysselsättningsgraden.

Läs mer
Aneby kommuns hemsida: Budget
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Vision
Ett gott liv i en hållbar och växande kommun
”Ett gott liv i en hållbar och växande kommun” förutsätter ett samhälle med långsiktig
hållbarhet från ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv.
Hållbarhet handlar om en sund livsmiljö för människor och natur där miljö- och
klimatfrågor står i fokus. Hållbarhet handlar också om möjlighet för människor att
ha balans i livet utifrån god hälsa, meningsfullt arbete och en aktiv och
meningsfull fritid med ett rikt kulturliv.
De grundläggande förutsättningarna för tillväxt handlar om att alla medborgare
har tillgång till arbete och sysselsättning, boende, utbildning och trygg välfärd
genom hela livet. Det innefattar också att skapa förutsättningar för ett gynnsamt
företagsklimat. För att kommunen ska växa på ett hållbart sätt behövs ett nära
samarbete mellan offentlig verksamhet, ideell sektor, näringsliv och enskilda
kommuninvånare.
Kommunen vill tillvarata den styrka och nyttja de möjligheter som en liten
kommun ger som närhet mellan invånarna och kommunen. Kommunens
värdeord är öppenhet, utveckling och ansvar.

En vision – fem målområden
Fem målområden har identifierats som nycklar för att uppnå kommunens
framtidsvision.

Boenden för hela livet
Trygghet, expansion, hemkänsla
•

Kommunen är en attraktiv kommun att bo i.

•

Kommunen erbjuder varierande och goda livs- och boendemiljöer som
möter olika behov och skeden av livet.

•

År 2035 finns bostäder för 7500 invånare i Aneby kommun.

•

I kommunen byggs i genomsnitt 30 nya enheter per år.

•

Det finns en långsiktig beredskap att exploatera nya tomter i takt med
efterfrågan.
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Ett starkt näringsliv
Tillväxt, attraktion och arbetstillfällen
•

Aneby är en kommun som kännetecknas av ett gott
företagsklimat.

•

Sysselsättningen i kommunen är hög.

•

Näringslivet i kommunen är aktivt och växande.

•

Attraktiv industrimark kan erbjudas.

•

Nyetableringar och företag kan hänvisas fungerande lokaler för
näringsverksamhet.

•

All kommunal undervisning bygger på entreprenöriellt lärande.

•

Skolans livslånga lärande fokuserar på såväl personlig utveckling som
framtidsutsikter inom yrkesliv och samhällsutveckling.

•

Tillgång till modern digital infrastruktur med hög standard värnas och
finns tillgänglig för alla kommuninvånare.

Effektiva kommunikationer
Rörelsefrihet, pålitlighet, attraktivitet
•

Klimatsmarta transportmedel är attraktiva
resealternativ för boende och arbetande i
kommunen.

•

Cykeln är ett säkert och lättvalt transportmedel i kommunens tätorter för
alla.

•

Kommuninvånarna har tillgång till kollektivtrafik med hög turtäthet till
angränsande tätorter likväl som inom en större arbetsmarknadsregion.

•

Tillgång till modern digital infrastruktur med hög standard värnas och
finns för alla kommuninvånare.

Ett gott värdskap
Förtroende, trygghet, stolthet
•

Aneby kommunen erbjuder god offentlig service.
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•

Aneby ger ett bra första intryck med ett attraktivt centrum och en vacker
och levande landsbygd.

•

Alla invånare i kommunen känner sig inkluderade i samhället genom
sociala strukturer som främjar ett liv i trygghet och oberoende.

•

Nöjda medborgare och medarbetare är goda ambassadörer för
kommunen.

•

Kommunen har ett nära samarbete med civilsamhället.

Växande hållbarhet
Långsiktighet, hälsa, klimatsmarthet
•

Kommunen arbetar aktivt för att nå de globala målen för
hållbar utveckling, Agenda 2030.

•

Kommunen minskar sin negativa klimatpåverkan och gör
anpassningar för att mildra effekterna till följd av ett
förändrat klimat.

•

Den förnybara energiproduktionen ökar samtidigt som
energianvändningen minskar.

•

Tillväxt och utveckling sker i samklang mellan människa och miljö.

•

Aneby kommuns kännetecken är ett rikt kulturlandskap med stor
biologisk mångfald.

•

Alla kommuninvånare ges förutsättningar för att ha en god hälsa och ett
gott välmående.

•

Kommunens storlek är en tillgång genom korta informationsvägar, nära
samarbeten och snabba beslutprocesser.

•

Kommunen värderar samarbeten högt – internt och externt, över
kommungränser och mellan regioner.

Läs mer
Aneby kommun: Strategisk plan 2020-2030
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Ett gott liv för alla
Kommunen vill vara en god kommun för samtliga invånare. Detta kapitel
beskriver de mjuka värden som är förutsättningar för ett gott samhälle. De gäller
som riktlinjer genom hela översiktsplanen och fokuserar på mjuka världen främst i
förhållande till fysisk planering och den fysiska miljön.
Alla har någon gång tillhört en grupp som har svårare att göra sin röst hörd eller
få sina behov tillgodosedda. För vissa personer gäller detta under en begränsad tid
av livet, som exempelvis under uppväxttiden. För andra kan detta vara en
verklighet större delen av livet.
Allas lika rätt och värde borde vara en självklarhet i alla situationer. Det är därför
viktigt att synliggöra och förtydliga strukturer som kräver förbättring.

Jämlikhet och jämställdhet
Jämlikhet innebär alla individers lika värde oavsett ålder, etnicitet, religion, sexuell
läggning, könsidentitet, funktionalitet och socioekonomisk bakgrund. Jämställdhet
faller under jämlikhetsbegreppet och innebär att kvinnor och män har samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Att alla individer kan ta del av och vistas i det offentliga rummet på lika villkor är
en demokratisk rättighet och en fråga om mänskliga rättigheter. Jämlikheten och
jämställdheten i det offentliga rummet är dessvärre ännu ingen självklarhet. Både
jämlikhet och jämställdhet behöver arbetas med på många olika nivåer i samhället,
så även i planeringen och utformningen av den fysiska miljön.
Inom vissa områden syns skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar
särskilt. Nedan presenteras några av dessa.

Beslutsfattande
Traditionellt har den fysiska miljön planerats i en teknokratisk anda samtidigt som
män ofta dominerat, både på den politikiska arenan och inom arkitektkåren. För
att förändra befintliga mönster krävs det en jämställdhetsintegrering i alla
verksamheter och beslutsled. Underlag för beslut ska ta hänsyn till olika
perspektiv och till den obalans som råder mellan samhällets medborgare och dess
representanter på beslutsfattande positioner.

Transport och rörlighet
Dessa frågor är särskilt viktiga för människor med begränsat rörelsemönster
såsom äldre, personer med funktionsvariationer och barn. Alla bör kunna ta sig
fram på ett säkert sätt på gång- och cykelvägar och med hjälp av kollektivtrafik.
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Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors resvanor, vilket är viktigt att beakta
i beslut gällande utformningen av transportsystemen. Generellt har kvinnor ett
mer komplext sätt att resa på än män, kvinnor går och cyklar samt använder
kollektivtrafik i större utsträckning än män som till högre grad använder bil.
Personer som av olika skäl inte kan, får, eller vill köra bil också är hänvisade till
dessa transportsystem. Detta rör bland annat alla barn och många äldre.
Det finns behov av att förbättra transportsystemet och göra det mer jämlikt i
kommunen, både i tätorten och på landsbygden.

Kultur, sport och fritid
På svenska aktivitetsytor och spontanidrottsplatser är könsfördelningen sned med
en stark dominans av pojkar och män, särskilt i åldersgruppen 7–19 år. Lekplatser
och löpspår nyttjas i nästan lika hög grad av båda könen medan fotbollsplaner och
skejtparker uppvisar en stor differens och nyttjas mer av män. Trots detta satsar
kommuner mest pengar på de anläggningstyper som uppvisar störst skillnader i
könsfördelningen bland användarna, däribland fotbollsplaner.
Rörelse och fysisk aktivitet påverkar människors hälsa och välmående positivt.
Det är därför viktig att alla har möjlighet att utöva detta på lika villkor.
Kommunen har ett särskilt ansvar i att skapa möjligheter för detta, särskilt för
barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga grupper. I kommunen finns flera
idrottsanläggningar som används både av föreningslivet och för spontanidrott.
Det finns ingen statistik för hur könsfördelningen ser ut på anläggningarna under
tiden dessa nyttjas för spontanidrott, men man kan anta att det följer
riksgenomsnittets mönster.

VILJERIKTNING
•

Aneby kommun värnar en mångfald i samhället, alla människor är lika
mycket värda och ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

•

Aneby kommun arbetar för en jämställdhetsintegrering i alla verksamheter
och beslutsled.

•

Aneby kommun strävar efter att i samverkan med Trafikverket och
kollektivtrafikaktörer få ett mer jämlikt transportsystem.

•

Kommunen arbetar för att resurser ska fördelas på ett jämställt sätt till och
inom kultur-, sport- och fritidsverksamheter.

Barnperspektiv
En stor grupp alla har tillhört eller tillhör är gruppen barn som utgör cirka 20
procent av kommunens befolkning. Det är en heterogen grupp med olika grad av
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mognad, kunskap, utveckling och förståelse. Alla barn har ett behov av säkerhet,
rörelsefrihet och tillgänglighet i den fysiska miljön, men kraven på miljöer för ett
förskolebarn och en tonåring är vitt skilda.
Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som bör gälla
för alla barn, i alla samhällen. Enligt barnkonventionen skapas social hållbarhet
genom att barn får möjlighet att växa upp under trygga förhållanden, i en
stimulerande miljö och att de får uttrycka sina åsikter och få dem respekterade.
Barn har rätt till vila, lek, fritid och även att fritt kunna delta i det kulturella och
konstnärliga livet, vilket också ska tillhandahållas av konventionsstaterna vilket
konkret innebär ett ansvarstagande hos Sveriges regioner och kommuner.
Att barn ges möjlighet att kunna påverka innehållet i och utformningen av den
fysiska miljön där de vistas, som till exempel lekplatser, grönområden och
trafikmiljö, gör förhoppningsvis att platserna svarar bättre mot barnens behov och
önskemål. Detta kan också skapa en förståelse hos barnen att de har möjlighet att
påverka sin omgivning samt kan få dem att få känna inflytande och delaktighet.
Aneby kommuns ambition är att regelbundet engagera barn och unga i
samhällsfrågor i forum motsvarande de medborgarmöten som genomförs runt
om i kommunen. Att hitta särskilda former som fungerar för barn och ungas
delaktighet samt att beslut som tas förklaras så att barnen förstår, är därför viktig.

VILJERIKTNING
•

I den fysiska planeringen ska barns och ungas rörelsemönster beaktas.

•

Kommunen ska arbeta aktivt för att inkludera barn och unga i
samhällsfrågor.

•

Kommunen ska verka för ett ökat samarbete mellan skolan och
kommunens andra verksamheter.

•

Barnperspektivet ska lyftas in på alla beslutsnivåer.

Trygghet i den fysiska miljön
Gestaltningen av den byggda miljön påverkar människors vardag: hur individer
uppfattar varandra och sig själva samt hur möten och samspel sker. Trygghet kan
beskrivas som frånvaro av upplevd oro. Säkerhet kan beskrivas som frånvaro av
oönskade händelser, skador eller konsekvenser. Trygghet kan uppnås dels genom
att den faktiska säkerheten tilltar, dels genom åtgärder som ökar den upplevda
tryggheten.
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Trygghet och brott
Det finns samband mellan fysisk miljö, brottslighet och otrygghet.
Brottsförebyggande arbete innebär att identifiera dessa faktorer och sätta in
åtgärder som minskar brottsnivån. Att motverka brottslighet är viktigt av flera
anledningar. Många intressen kan begränsas av rädsla för brottslighet, exempelvis
möjlighet till rekreation, utevistelse, motion och lek. Inbrott och skadegörelse kan
i värsta fall leda till att företag och verksamheter flyttar eller stänger vilket
påverkar tillgången och tillgängligheten till olika typer av service.
Att enbart förändra den fysiska miljön räcker dock sällan för att förhindra eller
förebygga brott och orosstörningar då grogrunden för brottslighet gynnas av flera
förstärkande faktorer som visar sig först i efterhand. Kunskapen om sambanden
mellan fysiska miljöer och brottslighet är dock inte tillräckligt stor för att mer
generellt kunna härleda brottslighet till vissa typer av bebyggelsemiljöer. En vanlig
fallgrop är att inte göra en orsaksanalys utan i stället förlita sig på att en metod
som fungerat väl på en viss plats fungerar lika bra på en annan plats med andra
förutsättningar. Vid samhällsplanering är det viktigt att samverkan sker mellan
invånare, planerare, polisen, kommunala förvaltningar och andra lokala aktörer
med lokalkännedom och platsspecifik kunskap.

Kvinnors och mäns trygghet
Upplevelsen av tryggheten i offentliga miljöer skiljer sig mellan kvinnor och män,
där kvinnor i betydligt högre grad upplever otrygghet, liksom män som inte
uppfyller normen, exempelvis på grund av sin sexuella läggning. Detta gäller
oavsett socioekonomisk ställning. Denna upplevelse av otrygghet gör att individen
begränsar eller anpassar sig efter upplevd situation. Det kan handla om att
undvika särskilda platser, undvika utevistelse när det är mörkt, att ta bil i stället för
att promenera eller åka kollektivt eller att förebyggande beväpna sig med
exempelvis nycklar i handen.

Trygghet för barn och deras föräldrar
För barn och deras vårdnadshavare handlar trygghet och säkerhet framförallt om
att barnet ska få föräldrarnas tillåtelse att på egen hand kunna ta sig till och delta i
en aktivitet. Trafiksystemet är för barn och deras föräldrar ofta ett skäl till oro och
otrygghet och kan leda till att föräldrar inskränker sina barns rörelsefrihet. Ibland
kan olika intressen stå mot varandra, en gångtunnel kan kännas trygg och säker
under dygnets ljusa timmar medan den på kvällstid kan upplevas som en otrygg
plats utan god överblick. Separerade trafiklösningar främjar barnens rörlighet och
säkerhet medan integrerade trafiklösningar gynnar trygghet hos framförallt
kvinnor och äldre.

Trygga och säkra miljöer
Det är viktigt att komma ihåg att orsaken till känslor av otrygghet beror på
ojämlikhet i levnadsförhållanden snarare än den offentliga miljön. De går därmed
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inte att bygga bort, men det är möjligt att skapa tryggare miljöer. Några element
som kännetecknar miljöer som ofta upplevs som trygga är:
•

Överblickbarhet. Vegetationen är genomtänkt så att den inte skapar
skymda rum och ljussättningen tillåter att man ser och blir sedd. Viktigt är
ljuskällor som inte bländar. God belysning minskar även eventuell
skadegörelse.

•

God kontakt med omgivningen. Till exempel kan entréer och fönster
vändas mot områden som ofta känns otrygga såsom gångvägar,
parkeringar och lummiga parker. Kontakt mellan olika bostadsområden
och boendeformer med goda sociala ytor, som exempelvis lekplatser, ökar
också tryggheten genom att människor lär känna varandra inom och
bortom det egna bostadsområdet.

•

Människor som rör sig. Samlokalisering av olika aktiviteter, arbetsplatser
och boenden gör att fler människor befolkar platsen under en större del av
dygnet.

•

God orienterbarhet. Siktlinjer är viktiga, likaså verktyg för att orientera sig
såsom stråkutmärkning och orienteringstavlor.

•

Omsorg om platsen. Ytor som är välskötta vittnar om mänsklig aktivitet
och signalerar att platsen är till för att vistas i.

VILJERIKTNING
•

Utformningsprinciper för trygga och säkra miljöer bör alltid användas vid
planering och nybyggnation. Vid befintlig bebyggelse är det viktigt att
utvärdera och arbeta vidare med överblickbarhet, god orienterbarhet och
omsorg om platsen.

•

Bebyggelse och anläggning ska alltid ske på sätt som minimerar risken för
fallolyckor, vattenolyckor och suicid.

•

Platsanpassade trafiklösningar eftersträvas.

Tillgänglighet
Ett jämlikt samhälle är tillgängligt för alla och det krävs att man i den fysiska
planeringen utgår ifrån grundtanken att alla ges möjlighet att delta och vistas i det
offentliga rummet på liknande villkor. I den fysiska planeringen handlar det dels
om att överbygga fysiska hinder, dels om att bidra till en social tillgänglighet, vilket
innebär bland annat möjligheten att kunna träffa andra människor och att förstå
och kunna röra sig i sin omgivning. Hur information förmedlas och hur
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bemötanden sker är också en del att beakta. Tillgänglighet kan även innebära att
det finns tillgång till exempelvis livsmedelsbutiker, grönområden, skola, förskola,
kollektivtrafik, gång-och cykelvägar och lekplatser.
Åtgärder för att den fysiska miljön i större utsträckning kan användas av alla är
exempelvis belysning, sittmöjligheter och en kontinuitet i utformningen som
skapar god orienterbarhet. Det handlar även om att göra samhället tillgängligt för
alla åldersgrupper genom exempelvis god trafikplanering med trygga gång- och
cykelbanor och en fungerande kollektivtrafik. Vid nybyggnation ska detta vara en
självklarhet. Befintliga miljöer ska systematiskt ses över och
tillgänglighetsanpassas.
År 2012 fastställdes en strategi för tillgänglighet och delaktighet som Aneby
kommuns Råd i frågor om funktionsnedsättning tagit fram för de kommunala
verksamheternas arbete med tillgänglighetsfrågor.

VILJERIKTNING
•

Planeringen vid utformning av den fysiska miljön ska utgå från
tillgänglighet för alla på lika villkor.

•

Torg, gator och parkmark i kommunens tätorter, liksom den offentliga
servicen, ska vara tillgänglig för alla.

•

Kommunens verksamheter ska föra en regelbunden dialog om de
allmänna byggnadernas och utemiljöernas tillgänglighet med Rådet för
frågor om funktionsnedsättning.

•

Hinder för tillgänglighet och delaktighet ska undanröjas så att alla kan ta
del av Aneby kommuns verksamheter, lokaler och information.

Delaktighet
Samtliga individer bör ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Aneby kommun
genomför regelbundna medborgarmöten. Syftet är att lyfta, diskutera och
informera om samhällsfrågor nära medborgarna i kommunens tätorter och byar.
Mötena är värdefulla för att få del av invånarnas kunskap och åsikter och
möjliggör delaktighet och ökad gemenskap.

Bibliotek
Biblioteket har en viktig roll som informationskanal och som mötesplats för
invånare. Folkbiblioteket i Aneby tätort ska vara en plats för olika typer av möten
och en plats för det demokratiska samtalet på olika sätt. Där ska det vara möjligt
att möta andra människor, möta sig själv och vara i och möta kultur.
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VILJERIKTNING
•

Kommunen arbetar aktivt för att alla invånare ska veta att de har
möjlighet att påverka den omgivning de vistas i.

•

Medborgarmöten ska värnas och utvecklas för att bli än mer inkluderande.

•

Kommunen ska sträva efter ett högt deltagande och engagemang på
medborgarmöten.

•

Kommunen värnar ett öppet och tillgängligt bibliotek.

Hälsa
Hälsa innebär inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet, utan ett tillstånd av
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.
Det övergripande nationella målet för den svenska folkhälsopolitiken och beslutat
av riksdagen är; "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa
i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation"
(prop. 2017/18:249).
Kommunen har ett stort ansvar i att främja invånarnas livsvillkor genom
arbetstillfällen, god boendemiljö, god trafikmiljö, utbildningsmöjligheter, jordbruk
och livsmedel, fritid och kultur, socialförsäkring, socialtjänst och hälso- sjuk- och
tandvård. Dessutom arbetar kommunen med att främja fysisk aktivitet hos hela
befolkningen, inte minst hos barn och unga.

Naturens betydelse för hälsan
Vistelse i naturen har en särskild förmåga att få människans hjärna att återhämta
sig, vilket har visat sig ha särskild stor betydelse för människor med stressymptom
och människor med psykisk ohälsa. Att göra värdefull natur samt grönstruktur i
bebyggd miljö lättillgänglig för alla kan således öka möjligheten för god fysisk och
psykisk hälsa.

VILJERIKTNING
•

Kommunen ska bidra till god och jämlik folkhälsa genom att gynna
hälsofrämjande insatser och förebygga hälsorisker.

•

Vid samhällsplanering bör möjligheten till fysisk aktivitet för alla finnas i
åtanke. Ett brett utbud av aktivitetsytor på strategiska platser är då viktigt,
att tillgängligheten på dessa är god, samt att kommunikationerna dit anses
säkra, så även barn kan besöka dessa på egen hand.
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•

Fler naturområden ska tillgängliggöras genom exempelvis skyltar,
parkeringsplatser och stigar samt delvis tillgänglighetsanpassas med hjälp
av spänger eller grusvägar.

•

Grönska ska vara en självklar del i den bebyggda miljön.

Läs mer
boverket.se: Trygghet och brott
boverket.se: Att planera för trygghet
Strategi för tillgänglighet och delaktighet, Aneby kommun (2012)
Aneby kommuns Biblioteksplan (2016–2020)
Aneby kommuns hemsida: Budget
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Ingångna hållbarhetsavtal
Aneby kommun håller på att ställa om till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart samhälle. Hållbar utveckling genomsyrar hela översiktsplanen och ställer
krav på samverkan med flera olika aktörer, inte minst med grannkommuner,
region och stat. Förutom nationella klimatmål, har Sverige även åtagit sig att leva
upp till internationella klimatåtaganden som ett av EU:s medlemsländer. I detta
kapitel presenteras de avtal gällande hållbarhet som Aneby kommun berörs av och
arbetar aktivt gentemot.

VILJERIKTNING
•

Aneby kommun arbetar med att översätta de globala Agenda 2030 målen
till ett lokalt sammanhang.

•

Översiktsplanen ska utgå från miljömålet God bebyggd miljö.

•

Aneby kommun är aktiv i Jönköpings läns miljömålsarbete.

Agenda 2030
Agenda 2030 är en global målsättning som syftar till att utrota fattigdom och
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för
planeten och dess naturresurser. De 17 globala målen överlappar varandra och är
beroende av varandra. De innefattar samtliga tre dimensioner av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Bild – De globala målen.
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I Sverige finns 6 prioriterade områden som möjliggör att nationellt uppfylla
samtliga 17 hållbarhetsmål. Dessa är:

Ett jämlikt och jämställt samhälle
Läs mer om hur Aneby arbetar med detta under Ett gott liv för alla.

Hållbara städer
Läs mer om hur Aneby arbetar med detta under Bebyggelse.

En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
Läs mer om hur Aneby arbetar med detta under Kommunbeskrivning.

Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
Läs mer om hur Aneby arbetar med detta under Handel och näringsliv.

Hållbara och hälsosamma livsmedel
Läs mer om hur Aneby arbetar med detta under Klimatförändringar, Areella näringar
och Säkerhet och risker.

Stärkt kunskap och innovation
Detta genomsyrar hela översiktsplanen och berörs i de flesta kapitlen.

Parisavtalet
Sverige skrev år 2015 på av det så kallade Parisavtalet, vilket 185 av de 197
länderna som står bakom FN:s klimatkonvention också gjort.
I Parisavtalet förband sig länderna att aktivt arbeta för att bland annat minska
ökningen av den globala medeltemperaturen, öka anpassningsförmågan för
skadliga effekter av klimatförändringarna, anpassa finansiella flöden så de går att
förena med minskade utsläpp av växthusgaser samt som industriland stödja
utvecklingsländerna.

Nationella miljömålen
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal
etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar
stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Generationsmålet visar på den
samhällsomställning som krävs för att kunna lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta till kommande generationer. Etappmålen ska göra det
lättare att nå generationsmålet och miljömålen och identifierar en önskad
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omställning av samhället. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av
den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Aneby kommun
berörs av 14 av de 16 nationella målen.
För översiktsplanen har följande
miljömål identifierats som relevanta
(miljömål i parenteser anses inte har
någon direkt påverkan).
G Generationsmålet
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. (Bara naturlig försurning)
4. Giftfri miljö
5. (Skyddande ozonskikt)
6. (Säker strålmiljö)
7. Ingen övergödning

Bild – Nationella miljömålen.

8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. (Hav i balans samt levande kust och skärgård)
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. (Storslagen fjällmiljö)
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
E Etappmålen
På regional nivå finns åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen och i
Jönköpings län har arbetet delats upp i fem block där åtgärdsprogrammen följs
upp och revideras regelbundet.

God bebyggd miljö
Det miljömål som har störst betydelse i översiktsplanen är God bebyggd miljö. All
bebyggdmiljö ska utgöra en hälsosam livsmiljö och bidra till en god global miljö.
38

201

Detta innebär bland annat att natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas och
att byggnader lokaliseras och utformas på miljöanpassade sätt så att hushållning av
mark, vatten och andra naturresurser främjas.
Kommunens viktigaste bidrag inom detta miljömål är:
•

Utveckla grönområden och tätortsnära natur och säkerställa
ekosystemtjänster i den byggda miljön.

•

Skapa klimatsmart transportinfrastruktur genom bland annat prioritering
av gång- och cykeltrafik.

•

Kommunen arbetar med prioriterade stråk för kollektivtrafik.

•

Miljökrav ställs vid upphandling av byggnationer, renoveringar och
underhåll.

VILJERIKTNING
•

Miljön ska så långt det är möjligt skyddas och föroreningar ska förebyggas
vilket bidrar till att internationella, nationella och regionala mål nås.

•

Aneby kommun arbetar med ständig förbättring och utveckling av
miljöarbetet och miljöledningssystemet. Det ingår i varje medarbetares
ansvar att bidra till detta arbete, i syfte att uppnå bättre miljöprestanda.

•

Det är Aneby kommuns ansvar att upprätthålla och öka
miljökompetensen hos medarbetarna för att i det dagliga arbetet förebygga
och minska negativ miljöpåverkan.

•

Det är en självklarhet att kommunens egna verksamheter, liksom dess
bolag och stiftelser, alltid följer relevant miljölagstiftning och andra
bindande krav.

Läs mer
Regeringens hemsida: Agenda 2030 och globala målen.
Naturvårdsverkets hemsida: Parisavtalet
Hemsidan Sveriges miljömål
Regional utvecklingsstrategi Jönköpings län 2020-2035
Miljömål för Aneby kommun 2011-2025
Regionala åtgärdsprogram i miljömålsarbetet:
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Hälsans miljömål 2016–2021
Vattnets miljömål 2017–2021
Grön handlingsplan 2018–2022
Minskad klimatpåverkan - Nytt program är under framtagande, beräknas börja
gälla i juli 2021.
Anpassning till ett förändrat klimat - Nytt program är under framtagande,
beräknas börja gälla i juli 2021.
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Relevanta planer och
program
I arbetet med översiktsplanen har många underlag använts. Nedan redovisas
relevanta planer och program uppdelade på kommuns egna underlag och på
externa underlag.

Interna rapporter och planeringsunderlag
Ett gott liv i en hållbar kommun – Översiktsplan för Aneby kommun (2013)
Strategisk plan 2020-2023
Bostadsförsörjningsplan (2016)
Risk- och sårbarhetsanalys för Aneby kommun (2017)
Gång- och cykelplan (2020)
Möjliga utredningsområden för vindkraft, Aneby kommun (2018)
Strategi för tillgänglighet och delaktighet, Aneby kommun (2012)
Biblioteksplan (2016–2020)
Kulturstrategi (2016)
Näringslivsstrategi (2020–2024)
Landsbygdsutveckling i strandnära läge utredning (2018–2020)
Värdefulla byggnader och miljöer (1994)
Översvämningkartering Svartån (2017)
Resepolicy
Utredning LiS (2020)
Energi- och klimatstrategi (2011)
Miljömål för Aneby kommun (2011)
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Externa rapporter och andra planeringsunderlag
Region Jönköping
Regionalt serviceprogram (2014-2020)
Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län (2020-2035)
Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län (2018)
Värdefulla vatten i Jönköpings län (2009)

Länsstyrelsen i Jönköpings län och andra myndigheter
Klimat- och energistrategi för Jönköpings län
Hälsans miljömål, 2016-2020
Vattnets miljömål, 2017-2021
Grön handlingsplan, 2018-2022
Ostörda områden – var finns de? Länsstyrelsen Jönköping län

Relevanta webbplatser
Agenda2030.se
Boverket.se
Energimyndigheten.se
Länsstyrelsen.se
Sverigesiljomal.se
MSB.se
Naturvårdsverket.se
RJL.se
SGI.se
Trafikverket.se
Viss.se
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Samverkan och
mellankommunala frågor
För en liten kommun är samverkan med angränsande kommuner mycket viktigt. I
detta kapitel lyfts samverkansfrågor i listform som berör fysisk planering. Syftet
med kapitlet är att kunna få en överblick vilka samrådspartner som är relevanta
för kommunen i vissa frågor och vice versa.
Anebykommun ligger i Region Jönköpings län. Kommunen gränsar till fem
kommuner: Jönköping, Tranås, Eksjö, Nässjö och Ydre och därmed också till
Region Östergötland med Linköping som huvudord.

VILJERIKTNING
•

Aneby kommun vill fortsätta att samverka och samarbeta med kommuner
och regioner – såväl geografiska som arbetsmarknadsregioner – samt med
statliga myndigheter.

Pågående samverkansområden
ämnesvis
Höglandsförbundet
Gemensamt kommunalförbund. Samarbete kring bland annat Höglandets IT
(HIT) och Höglandets familjerätt.
•

Eksjö

•

Nässjö

•

Sävsjö

•

Vetlanda

F-samverkan
Regional krissamverkan. Förutom följande ständiga medlemmar kan andra aktörer
kan knytas till vid behöv.
•

Samtliga kommuner i Jönköping län
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•

Region Jönköpings län

•

Polismyndigheten i Jönköpings län

•

Länsstyrelsen i Jönköpings län

•

SOS Alarm

•

Försvarsmakten

Kollektivtrafik
För Jönköpings länstrafik (JLT) ansvarar Region Jönköpings län. Aneby kommun
ser det som viktigt att påverka utveckling av tillgången till kollektivtrafik genom
att trafikhuvudmannen har gott samarbete med angränsande regioner, samt att
satsningar görs för att utveckla de regionala stråken.
•

Jönköpings länstrafik

•

Region Jönköpings län

•

Samtliga kommuner i Region Jönköpings län

•

Östgötatrafiken

•

Region Östergötland

•

Kommuner inom Region Östergötland

•

Krösatågssystemet

•

Region Skåne

•

Region Halland

•

Region Kalmar län

•

Region Kronoberg

Höghastighetsjärnväg
Samråd sker mellan berörda statliga myndigheter, ett flertal regioner och
kommuner samt privata aktörer.

Vägnät
Trafikverket och omgivande kommuner.
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Riksintressen för naturvård och Natura 2000områden
Assjön med Bordsjöbäcken, riksintresse för naturvård
•

Nässjö kommun

•

Ydre kommun

Ylen med Huskvaranån, riksintresse för naturvård
•

Jönköping kommun

Ören, riksintresse för naturvård samt Natura 2000
•

Jönköping kommun

Svartån-Noån, riksintresse för naturvård
•

Nässjö kommun

•

Tranås kommun

Naturområdet Bredestad-Knutstorp
•

Nässjö kommun

Sötåsasjön, Natura 2000
•

Tranås kommun

Emåns riksintresse för vattendrag
•

Nässjö kommun

Riksintressen för kulturvård
Askerydsvägen och Skiverstad, Riksintresse för kulturvård
•

Eksjö kommun

Sunnerängas odlingslandskap, Riksintresse för kulturvård
•

Nässjö kommun

Ostörda områden
Samtliga angränsande kommuner.
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Vandringsled Smålandsleden
Samtliga angränsande kommuner.

Vindkraft
Samtliga angränsande kommuner.

Vattenskydd
SANT-projektet (Svartån Aneby Nässjö Tranås)
•

Nässjö kommun

•

Tranås kommun

Avrinningsområden
•

Motala Ströms Vattenvårdsförbund

•

Sommen-Svartån vattenråd

LiS-områden
Anebysjön
•

Nässjö kommun

Härshultasjön
•

Jönköpings kommun

Ören
•

Jönköping kommun

Bunn
•

Jönköpings kommun

KÖBY(T)A
Samarbete gällande gemensam upphandling av kart- och GIS-tjänster.
Ajourhållning av kartan sköts av Metria i Tranås.
•

Kinda

•

Ödeshög
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•

Boxholm

•

Ydre

•

(Tranås)

Räddsam F
Räddningstjänster i Jönköpings län samt Ydre kommun i Östergötlands län delar
bland annat på beredskap i form av inre befäl hos SOS i Jönköping, jourhavande
räddningschef och brandingenjör.

Utvecklingsområden för samverkan,
ämnesvis
Allmänt VA
I kommunens ytterområden sker samverkan med närliggande kommuner vid
behov.

LEADER
Syftar till att utveckla projekt som gynnar landsbygdens utveckling. Aneby ser för
programperioden 2023-2027 ett samarbete i Leader Astrid Lindgrens Hembygd.
Beslut förväntas under 2022.

UNESCOs biosfärsområde Östra vätterbranten
För att ytterligare stärka Aneby kommuns varumärke som besöksmål och som ett
led i arbetet med milleniemålen vill kommunen undersöka möjligheten att ansöka
om att vara med i Unescos utpekade biosfärsområde Östra vätterbranten. Det är
kommunens västra del som är aktuellt för detta. Redan idag är Åsens by med som
enskild medlem.

Samverkansområden för respektive
statlig myndighet, region eller kommun
Länsstyrelsen i Jönköpings län
•

Riksintressen
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•

Kulturmiljö

•

Arkeologi och fornlämningar

•

Strandskydd

•

Energi och klimat

Trafikverket
•

Vägnät Aneby kommun

•

Stambanan

•

Höghastighetsjärnväg

Region Jönköpings län
•

Kollektivtrafik

•

Regional utveckling

•

Utbildning

Region Östergötland
•

Kollektivtrafik

Tranås kommun
•

Kollektivtrafik

•

Regional tillgänglighet till handel, evenemang, arbetsplatser, station, och
centrummålpunkter

•

Ostörda områden

•

Vandringled Smålandsleden

•

KÖBY(T)A

•

Svartån-Noån, riksintresse för naturvård

•

Noen, LiS-område

•

Sötåsasjön, Natura 2000

•

SANT-projektet

•

Räddsam F

•

Riksväg 32 – bland annat viktig för arbetspendling
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•

Vindkraft

•

Delad arbetsmarknadsregion

Eksjö kommun
•

Kollektivtrafik

•

Kommunsamarbete på höglandet

•

Askerydsvägen, Riksintresse för kulturvård

•

Sunnerängas odlingslandskap, Riksintresse för kulturvård

•

Räddsam F

•

Riksväg 32

•

Vandringled Smålandsleden

•

Ostörda områden

•

Vindkraft

•

Höglandssjukhuset – arbetsplats och vårdinrättning

•

Delad arbetsmarknadsregion

Nässjö kommun
•

Kollektivtrafik

•

Kommunsamarbete på höglandet

•

Assjön, riksintresse för naturvård

•

Ylen med Huskvaranån, riksintresse för naturvård

•

Svartån-Noån, riksintresse för naturvård

•

Anebysjön, LiS-område

•

Naturområdet Bredestad-Knutstorp

•

Sunnerängas odlingslandskap, Riksintresse för kulturvård

•

Emåns riksintresse för vattendrag

•

SANT-projektet

•

Räddsam F
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•

Riksväg 32

•

Vandringled Smålandsleden

•

Ostörda områden

•

Vindkraft

•

Delad arbetsmarknadsregion

Jönköpings kommun
•

Kollektivtrafik

•

Höghastighetsjärnväg

•

Pendeltåg Jönköping – Norrköping utan byte

•

Väg 132

•

Ylen med Huskvaranån, riksintresse för naturvård

•

Ören, riksintresse för naturvård, Natura 2000 samt LiS-område

•

Bunn, LiS-områden

•

Härhultasjön, LiS-område

•

Vindkraft

•

Ostörda områden

•

Vandringsled Smålandsleden

•

Delad arbetsmarknadsregion

•

Unescos Biosfärsområde Östra vätterbranten

Boxholm kommun
•

Kollektivtrafik

•

KÖBY(T)A

•

Kinda kommun

•

KÖBY(T)A

Ödeshög kommun
•

KÖBY(T)A
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•

UNESCO Biosfärsområde Östra vätterbranten

Ydre kommun
•

KÖBY(T)A

•

Räddsam F

•

Vindkraft

•

Ostörda områden

•

Delad arbetsmarknadsregion

•

Vägnät

Vetlanda
•

Kommunsamarbete på höglandet

•

Räddsam F

Sävsjö
•

Kommunsamarbete på höglandet

•

Räddsam F
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Riksintressen
I översiktsplanen ska kommunen redovisa de områden av riksintresse som finns
inom kommunen och hur kommunen förhåller sig till dem i sin planering av
mark- och vattenområden.

Karta 2.1 – Kommunens riksintressen

Vad är ett riksintresse
Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller
nationellt viktiga värden och kvaliteter. Det är först i översiktsplaneringen som det
går att få en tydlig bild av hur ett riksintresse harmonierar med andra riksintressen
och den utveckling som kommunen önskar.
Att ett område är av riksintresse eller har pekats ut som ett riksintresseanspråk kan
för framtiden påverka förutsättningarna för till exempel bygglov. Det är bara när
någon vill ändra markanvändningen, på ett sätt som kräver ett rättsligt beslut, som
ett riksintresse får betydelse.
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Förändring av riksintressen
Regeringen har januari 2020 uppdragit Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,
Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket att tillsammans med
Boverket som samordnande myndighet göra en översyn av sina respektive
anspråk på områden av riksintresse. Sammantaget ska översynen leda till en kraftig
minskning av såväl antalet anspråk på områden av riksintresse som dessa
områdens samlade areella utbredning.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 september 2021.

VILJERIKTNING
•

Riksintressen ska beaktas i planering och tillståndsgivning.

Riksintressen Naturvård
Läs mer om respektive område under Värdefull natur.

Assjön med Bordsjöbäcken
Bredestad-Knutstorp
Herrestad-Eket och Råby
Huskvarnaån från Ryssbysjön till Stensjön
Sjöamålen
Svartån och Noån
Ören

Riksintressen Natura 2000
Läs mer om respektive område under Värdefull natur.

Assjön med Bordsjöbäcken
Bordsjön
Försjön
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Herrestad-Eket
Sötåsasjön
Åsen
Ören

Riksintresse Värdefulla vattendrag
Emån
Vattenkraft samt vattenreglering eller vattenledning för kraftändamål får inte
utföras i Emån med tillhörande käll- och biflöden.

Riksintressen Kulturmiljövård
Läs mer om respektive område under Kulturmiljöer.

Askerydsvägen och Skiverstad
Åsens by och Haurida kyrkby
Hullaryd
Kulturlandskap runt Ralången
Bredestad
Bordsjö säteri
Västorps by

Transportsystem av riksintresse
Läs mer under Transport.

Vägar
Riksväg 32
Riksväg 32 är av riksintresse då den är av särskild betydelse för både regional samt
interregional trafik.
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Järnvägar
Södra stambanan
Södra stambanan är av riksintresse som järnväg av internationell betydelse.

Höghastighetsjärnväg
Götalandsbanan är en framtida höghastighetsbana. Planering och utredning om
lokalisering pågår.

Flygplatser
Jönköping Flygplats
Luftrummet - MSA-ytor (Minimum Sector Altitude). Hänsyn tas genom riktlinjer
vid lovgivning.

Övriga riksintressen
Riksintressen för totalförsvaret
I vissa fall kan riksintressen för totalförsvarets militära del redovisas i
översiktsplanen, medan andra av säkerhetsskäl inte redovisas. Aneby kommun
berörs inte av några öppet redovisade riksintressen. Inom kommunen kan
riksintresset påverka uppförandet av höga byggnadsobjekt som master och
vindkraftverk, varför Försvarsmakten alltid ska kontaktas i tidigt skede vid sådana
plan-, miljö- och byggärenden.

Identifierade intressekonflikter
Höghastighetsjärnvägen planeras att ligga i Aneby kommuns västra del. Där finns
det många riksintressen för naturvård och kulturvård. En intressekonflikt kan
således uppstå mellan dessa värden och det kommande riksintresset
höghastighetsjärnväg.

Läs mer
Boverkets hemsida: Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden
Naturvårdsverkets hemsida: Områden av riksintresse
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Klimatförändringar
Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och det är nästintill omöjligt att
förutse de följder som kan vänta. Den globala uppvärmningen förväntas bland
annat skapa extrema väderhändelser, slå ut hela ekosystem och orsaka
havsnivåhöjning, vilket i sin tur kan innebära att människor tvingas bosätta sig på
andra platser. Klimatet blir varmare på grund av en ökning av koldioxid och andra
växthusgaser i atmosfären vilket förstärker atmosfärens förmåga att hålla kvar
energi, vilket i sin tur leder till en temperaturökning på jorden. Det är människan
som står för den stora ökningen av växthusgaser i atmosfären genom bland annat
omfattande förändrad markanvändning, industriprocesser, transportsystem och
förbränning av fossila bränslen. För att mildra påverkan krävs en kraftig
minskning av utsläpp av växthusgaser vilket innebär omfattande insatser och
omställningar på såväl global som lokal nivå.
Aneby står bakom Jönköpings läns klimat- och energistrategi och vill vara en aktiv
del i det gemensamma arbetet mot att bli ett klimatsmart plusenergilän genom att
minska energikonsumtionen samt producera mer förnybar energi.

VILJERIKTNINGAR
•

Aneby kommun arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan.

•

Aneby kommun arbetar för att klimatsmarta val ska vara de mest
attraktiva alternativen för alla som bor och arbetar i kommunen.

•

Aneby kommun arbetar för att bli en plusenergikommun som är
självförsörjande på förnybar energi och bidrar till regionen med ett
överskott.

•

Samhället anpassas för att aktivt möta de klimatförändringar som sker.

•

Samverkan med andra kommuner och regioner fortsätter att utvecklas.

•

Kunskapen om energi- och klimatfrågor ökas och vidareförmedlas till
såväl medborgare som medarbetare och företag.

Effekter av klimatförändringarna i
Jönköpings län
Den årliga nederbörden i Jönköpings län har under de senaste 20 åren ökat och
beräknas till slutet av seklet ha ökat med upp till 50 %. Klimatet kommer att bli
varmare med längre somrar och milda, regniga vintrar. Perioder av extrem värme
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och torka kommer bli tätare, fler och mer långvariga. Flödesförändringar av
vattenföringen kommer att ge högre flöden under vintern och lägre vår- och
sommarflöden. Grundvattentäkternas nivåer höjs när regnmängderna ökar och
sänks när temperaturen stiger, eftersom växtsäsongen förlängs och kräver mer
vattenuttag. Dessa förändringar innebär en mängd hot och utmaningar som
mänskligheten aldrig stått inför tidigare.
Förändringar som påverkar den fysiska planeringen kan vara:

Skyfall och översvämningar
•

Den ökade nederbörden påverkar jordens bärighet. Ras och skred kan
förekomma i högre grad vilket kan påverka olika typer av bebyggelse.

•

Risken för inträngning av vatten i byggnader ökar, liksom risken för fuktoch mögelskador.

•

Översvämningar förväntas under fler tidpunkter på året och inte endast
sammanfallande med snösmältningen.

Stormar och snöoväder
•

Stormar kan orsaka problem om de stör framkomligheten på vägar eller
om elförsörjningen slås ut.

•

Stora ekonomiska förluster kan drabba kommunens olika näringar.

Förändrade flöden och dammbrott
•

Skiftande tillgång på vatten kan resultera i en ökad förekomst av bakterier.
Detta kan påverka människor och djur genom försämrad vattenkvalitet.

•

Låga grundvattennivåer och sjunkande vattennivåer i sjöar och vattendrag
under torkperioder leder på vissa ställen till att brunnar sinar. Detta orsakar
brist på vatten för alla aktörer i samhället.

•

Dammbrott kan orsakas av höga flöden som gör att vattnet svämmar över
eller av jordskred. Svagheter i dammen eller i grundläggningen kan göra att
dammen brister.

Temperaturökning
•

Temperaturökning leder till ökad algblomning.

•

Nya skadeinsekter, svampar, ogräs och invasiva arter kan komma att orsaka
problem i samband med en förlängd vegetationsperiod och ett mildare
klimat.

•

Ekosystem, i synnerhet artfattiga sådana, kan hamna i riskzonen då
temperaturerna stiger.
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•

Högre temperaturer kan påverka människors hälsa, välmående och
välbefinnande.

Torka
•

Torrt och varmt väder medför ökad brandrisk i skog och mark. Ett varmare
klimat medför längre brandrisksäsong och risken för större geografisk
spridning av bränder.

•

Livsmedelsförsörjningen påverkas av dåliga eller uteblivna skördar till följd
av vattenbrist.

Översvämningskartering för Aneby
I kommunen har det konstaterats att vid ett 100-årsregn blockeras vägar runt
centralorten och att transporter därmed begränsas. En del bostäder och
fritidsbebyggelse riskerar att översvämmas. Delar av banvallen på södra
stambanan norr om Aneby riskerar att förstöras vilket innebär att tågtrafiken till
och från Aneby rubbas. Stora arealer åkermark ligger också i
översvämningsbenäget område.

Karta 2.2.1 – Översvämningskartering av Svartån
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Anpassningsmöjligheter
Temperaturökning
När klimatet blir varmare ställs större krav på att den högre temperaturen i
byggnader och på offentliga platser kan hanteras. Värmeinstrålningen till både
byggnader och offentliga platser kan minskas genom skuggning, exempelvis
genom avskärmning med persienner, parasoller eller markiser eller med hjälp av
vegetation. Att använda gröna tak och fasader verkar också avkylande, liksom att
använda ljusa färger på fasader och byggmaterial eftersom det reflekterar bort en
större del av solvärmen.
Byggnaders kylsystem och ventilation är viktigt att ha i åtanke vid byggnation eller
renovering. Större investeringar kan krävas för att exempelvis köpa in system för
luftkonditionering eller luftvärmepump som även kan användas för kylning.
Fjärrkyla är ett annat alternativ som skulle kunna utredas.

Skogsbränder
En skogsbrand medför, förutom ekonomiska förluster, framförallt ett problem
om den på något sätt påverkar samhällsviktig verksamhet. Det är möjligt att
minska eventuella skogsbränders utbredning genom bland annat blandskogsbruk
eller införandet av korridorer av våtmarker eller lövträd.

Skyfall och ökad årsnederbörd
Innan projekt genomförs i närheten av vatten bör en översvämningsutredning
göras. På flack mark där vattnet riskerar att inte kunna rinna undan snabbt vid
kraftigt skyfall kan olika buffertar skapas. Det kan vara översvämningsytor,
utjämningsdammar, fördröjningsmagasin eller kulvertar. Man kan också använda
en mindre andel hårdgjorda ytor och istället tillåta mer genomsläpplig mark. Det
är extra angeläget att inte förorenad mark översvämmas eftersom föroreningarna
riskerar att spridas med vattnet.
Byggnader kan skyddas genom att ha vattentäta konstruktioner i bottenplan eller
genom att backventiler installeras för att skydda mot tillbakaströmmande vatten
från golvbrunnar. Vid behov kan det i detaljplaneläggning och bygglovsprövning
anges lägsta rekommenderade plushöjd för bebyggelse och gatumark. Det kan i
vissa fall behövas stödfyllning mot ras och skred eftersom risken för detta ökar i
samband med skyfall.

Skred- och rasriskområden
Någon erosionskartering har inte utförts i Aneby kommun. SGU:s jordartskarta
för kommunen pekar inte på några erosionskänsliga jordarter.
Naturliga förutsättningar för skred och ras finns i ett mindre område längs slänter
mot Svartån i Aneby tätort. I ett område utmed Svartån har kommunen valt att
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stänga av Konserthusgatan för tung trafik på grund av risken att vibrationer kan
skapa rörelser i marken som skulle kunna orsaka ras av gatan ner i ån.

Karta 2.2.2 – Skred- och rasriskområden

Dricksvatten
VA-system och ledningsnät måste anpassas till höga flöden och kraftiga skyfall.
Exempel på åtgärder är att se till att delar av ledningsnätet ska kunna stängas av
och att spillvatten och dagvatten har skilda ledningar. Det är även viktigt att
alternativ vattenförsörjning tryggas, inte minst genom rutiner för hantering i
eventuell nödsituation.

Teknisk infrastruktur
Dammar, brunnar, trummor och vägar bör ses över. Ras- och översvämningsrisk
ska beaktas vid utbyggnad.

Riktlinjer vid fysisk planering
Som förberedelse inför kommande klimatförändringars påverkan på miljön och
människors hälsa är följande riktlinjer viktiga att ha i åtanke vid all fysisk
planering:
•

Kommunen ska beakta kommande behov av kylning av lokaler för
samhällsviktig verksamhet vid ny- och ombyggnation.
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•

En viktig del i att hantera värme är att offentliga platser samt lekplatser,
förskolor och skolor får tillräckligt med skugga.

•

Kommunen ska förebygga bildandet av värmeöar genom att arbeta för att
minimera andelen hårdgjorda ytor i nybyggda områden samt arbeta för att
vegetation och grönytor tas med i planering av både nya områden och
omvandlingsområden.

•

Planläggning av mark som riskerar översvämning ska undvikas.
Planläggningen av ny bebyggelse ska heller inte försämra eller skapa
översvämningsproblematik på annan plats. Istället ska det alltid eftersträvas
att i samband med planläggning förbättra tätortens förmåga att fördröja
vatten vid skyfall.

•

I samhällsplaneringen ska hänsyn tas till förhöjda vattennivåer, kortvariga
kraftiga skyfall och höga flöden, genom att ta fram helhetslösningar och
fördröjningsåtgärder för dagvatten.

•

Samhällsviktiga funktioner och tillgängligheten till och från dessa samt ny
bebyggelse på ej tidigare exploaterad mark ska säkras mot ett 100-års regn.

Läs mer
Översvämningskarteringen SANT
De nationella miljömålen
Miljömål för Aneby kommun 2011-2025
Hemsidan Sveriges miljömål
naturvårdsverkets.se, Klimat
Jönköpings läns klimat- och energistrategi
Energi- och klimatstrategi för Aneby kommun
Naturvårdsverket: Skydd vid torka
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Kulturvärden
Kulturmiljö omfattar all den fysiska miljön som är människopåverkat på något
sätt, vilket innebär i princip all kommunens mark. I kulturmiljön kan kulturvärden
finnas i form av enskilda byggnader, anläggningar, lämningar, hela miljöer eller
landskapsavsnitt.
Aneby kommun är rik på miljöer och objekt som anses vara kulturhistoriskt
värdefulla. Vissa av dessa är särskilt välbesökta så som Åsens by, Fallostenen och
Pyramiden. Ett rikt kulturarv bidrar till kommunens attraktivitet som boendemiljö
och besöksmål. Kulturmiljön i Aneby har potentialen att vara en källa till kunskap,
bildning och upplevelser.

Riksintressen för kulturmiljövård
Ett riksintresse för kulturmiljövård representerar en betydelsefull historisk
samhällsprocess och visar hur människan genom historien nyttjat och präglat
landskap och platser. I Aneby finns sju riksintressen för kulturvård.

Karta 2:3 – Riksintressen kulturmiljövård
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Askerydsvägen och Skiverstad
Utmed väg 1044 mellan Askeryd och Skiverstad ligger äldre odlingsmark med ett
flertal rösen och fyra järnåldersgravfält. Det är vägens sträckning och det närmaste
omgivande kulturlandskapet som är riksintressant. Längs vägen finns också flera
milstolpar från 1779 samt ett antal väghållningsstenar. Vägens sträckning ska så
långt som möjligt bevaras. Tillkommande bebyggelse bör endast medges, och då
med anpassningskrav, om den tillgodoser befintligt jordbruks behov. Särskild
naturvårdshänsyn ska tas i skogsbruket.

Bredestads kyrkby
I området finns en romansk absidkyrka med 1600-talstorn, galgbacke, tegellada,
Bona gästgiveri och sockenstuga/skola från 1700-talet. Fornlämningar finns i
form av gravgrupp och runsten.
Områdets natur- och kulturvärden ska bevaras så att dessa kan bestå (se även
riksintresset för naturvård Bredestad-Knutstorp). Tillkommande bebyggelse ska
beakta dessa värden. Täktverksamhet av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller
andra jordarter ska ej beviljas inom området.

Bordsjö säteri
Bordsjö säteri från 1610 har omgivande odlingsmarker, alléer och torpbebyggelse.
Huvudbyggnaden är ombyggd i karolinsk stil 1863, och här finns även en
minnessten från 1743. Säteriet och dess närmaste omgivningar är av riksintresse
som huvudgård i ett stort gårdskomplex. Krav ställs på varsamhet vid förändring i
byggnadsbeståndet.

Hullaryd
I Hullaryd ligger ett tingshus från 1800, bostadshus och häkte från decennierna
kring förra sekelskiftet samt en gammal avrättningsplats. Vägsträckningen genom
byn är av 1800-tals-karaktär med valvbro. Dessutom finns här hålvägar och
höggravfält från yngre järnåldern.

Haurida och Åsens by
Åsens by är Sveriges första kulturreservat och rymmer en typisk nordsmåländsk
jordbruksmiljö med välbevarad bebyggelse från sekelskiftet 1800-1900.
Byggnadsbeståndet och byggnadernas läge på Åsens by samt det omgivande
kulturlandskapet är oskiftat och välbevarat med små, flikiga åkertegar, fägator,
röjningsrösen, sten- och trägärdesgårdar, gamla hägnadssystem och hamlade träd.
Syftet med reservatet är att bevara byn till framtida generationer samt att återskapa
Åsen till en levande by så som den tedde sig runt sekelskiftet 1900. Riksintresset
innefattar även Haurida kyrkby. Varsamhet gäller vid förändring i
byggnadsbeståndet. Åsens bys odlingslandskap samt det öppna landskapet och
byggnadsmiljön i anslutning till kyrkan i Haurida ska bevaras.
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Stjärneborg, Herrestad
Hela kulturlandskapet kring sjön Ralången är av riksintresse för dess
landskapsbild, byggnadsbestånd och övriga kulturarvsvärden. Området innefattar
på östra sidan om sjön Herrestad, Marbäcks kyrka och hembygdsgård samt på
västra sidan Stjärneborgs herrgårdslandskap med slott, pyramid och Hollandshus.
Dessutom finns flera gårdar, herrgårdar och säteri samt ett flertal fornlämningar
från yngre och äldre järnåldern. Det levande kulturlandskapet ska så långt som
möjligt skyddas. Tillkommande bebyggelse bör endast medges om den behövs för
befintligt jordbruks behov, och då med krav på anpassning. Naturvårdshänsyn i
skogsbruket gäller inom området.

Västorps by
I Västorps by finns en enhetlig och samlad bebyggelse som präglas av att byn
endast har genomgått storskifte. Utanför bykärnan ligger en skola från 1868 och
missionshus. Byn är riksintressant som ett exempel på radby. Byggnadsmiljöerna
och kulturlandskapet ska bevaras. I radbyn bör ingen tillkommande bebyggelse
medges och i övrigt bör restriktivitet visas mot tillkommande bebyggelse.

Områden och objekt skyddade enligt
kulturmiljölagen
Fornlämningar
Aneby kommun har ett stort antal intressanta fornlämningar såsom domarringar,
gravfält, rösen, fossila åkrar, olika stensättningar, stenkammargravar m.m.
Fornlämningar och fornfynd är alltid skyddade enligt kulturmiljölagen och det är
utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller
på annat sätt skada eller ändra en fornlämning. Mer utförlig information om
lämningarna och deras lokalisering finns på Riksantikvarieämbetets karttjänst
Fornsök.

Byggnadsminnen
Byggnadsminnen är byggnader, miljöer eller anläggningar som skyddas enligt
kulturmiljölagen på grund av sitt höga kulturhistoriska värde. Objektet är
omgärdat av skyddsbestämmelser från Länsstyrelsen. Dessa anger hur objektet ska
vårdas och underhållas samt om och hur det får ändras. I Aneby kommun finns
två sådana objekt, Degla herrgård och Idelunds möbelfabrik. Information om
dessa finns på Riksantikvarieämbetets tjänst Bebyggelseregistret.

Kyrkliga kulturminnen
Kyrkliga kulturminnen omfattas också av kulturmiljölagen. Till dessa kan
kyrkobyggnader, inventarier och tomter höra och de ska vårdas och underhållas så
att deras kulturhistoriska värde inte minskas. Ett flertal sådana kyrkliga
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kulturminnen finns runt om i kommunen. Information on dessa finns på
Riksantikvarieämbetets tjänst Bebyggelseregistret.

Andra bevarandevärda kulturmiljöer
Jönköpings Länsmuseum genomförde på kommunens uppdrag en kulturhistorisk
inventering, ”Värdefulla byggnader och miljöer i Aneby kommun”. Länsstyrelsen
genomförde en inventering av ”Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län”.
Objekten som anges i de kulturhistoriska utredningarna har inte lagligt skydd men
utgör sådana miljöer där varsamhet iakttas enligt Plan- och bygglagens åttonde
kapitel. Det är även möjligt att införa områdesbestämmelser med förhöjd lovplikt.

VILJERIKTNING
•

Områden som pekats ut som riksintresse för kulturmiljövården ska
skyddas mot ingrepp som påtagligt kan skada dess värden.

•

Kommunen bör se över och vid behov uppdatera befintliga inventeringar
av kulturmiljöer.

Läs mer
Värdefulla byggnader och miljöer i Aneby kommun
Riksantikvarieämbetets hemsida: Nationella kulturmiljömål
Riksantikvarieämbetets karttjänst: Fornsök
Riksantikvarieämbetets tjänst: Bebyggelseregistret
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Värdefull natur
Aneby kommun är rik på vacker natur som ger möjligheter till upplevelser,
rekreation och bildning för både kommunens invånare och dess besökare. En del
av naturen är särskilt viktig på grund av sina höga ekologiska värden, att de hyser
enstaka sällsynta eller sårbara arter eller att de har stor betydelse för ekosystemen,
miljön och klimatet. Att vårda värdefulla naturområden syftar till att bevara, gynna
och upprätthålla ekosystem och den biologiska mångfalden så att dessa kan bestå
även i framtiden.
Se även Grönstruktur, Kulturvärden, Friluftsliv och Strandskydd.

VILJERIKTNING
•

Kommunen ska arbeta för att bevara och stärka utpekade värdefulla naturoch vattenområden samt kopplingar mellan dessa.

Skyddslagstiftning för Naturområden
Naturområden med särskilda värden kan skyddas av olika typer av lagstiftning
som i sin tur innebär olika typer av hänsyn och restriktioner.

Naturreservat
Den vanligaste skyddsformen för värdefull natur är naturreservat. Naturreservaten
bildas för att bevara biologisk mångfald eller värdefulla naturmiljöer, tillgodose
behov av områden för friluftslivet eller att skydda, återställa eller nyskapa
värdefulla miljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. Alla naturreservat har
egna föreskrifter med vad som är tillåtet och förbjudet i området.

Natura 2000
Målet med art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet är att främja den
biologiska mångfalden och se till att den bibehålls genom att bevara och förbättra
naturmiljön. För att målet ska kunna nås ska alla länder i EU utse särskilda
områden som innehåller arter eller naturtyper som anses särskilt skyddsvärda samt
som tillsammans bildar ett ekologiskt sammanhängande nätverk.

Riksintresse naturvård
Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
naturmiljön. Ett riksintresse kan beröra flera kommuner då det är dess egenskaper
som avgör sträckningen.
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Biotopskyddade områden
Biotopskydd innebär att mindre mark- eller vattenområden, som är särskilt
skyddsvärda eller som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter, lagskyddas.
Vissa miljöer är alltid biotoppskyddade, bland annat åkerholmar, alléer,
odlingsrösen, stenmurar och källor i jordbruksmark.

Naturminnen
Ett naturminne är ett naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt. De
kan ha stor betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Dessa områden
har egenskaper som ger hotade eller missgynnade arter i skogen möjlighet att
överleva.

Limnisk nyckelbiotop
En limnisk nyckelbiotop är ett vattenområde med höga naturvärden där det
förekommer eller förväntas förekomma rödlistade djur- eller växtarter som är
hotade, sårbara, sällsynta eller hänsynskrävande.

Viktiga naturtyper
Natur med höga värden men utan skydd ska ändå beaktas med stor varsamhet
och tas hänsyn till. Olika typer av värdefull natur kan i vissa fall stå emot varandra.
För en så stor biologisk mångfald som möjligt behövs ett varierat landskap med
flera olika naturtyper.

Opåverkade områden
Enligt Miljöbalken ska stora mark- och vattenområden, som inte alls eller endast
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas
karaktär. Anledningen till att opåverkade områden ska bevaras är för att undvika
fragmentering samt bevara landskapets karaktär.

Våtmarker
Våtmarker är mycket artrika miljöer som hyser ett stort antal hotade växt- och
djurarter. De har även en förmåga att bryta ner föroreningar och binda upp
näringsämnen som kväve och fosfor vilket motverkar övergödning. Våtmarker
kan binda vatten i landskapet och fungerar som utjämningsmagasin i samband
med riklig nederbörd och höga vattenflöden, vilka förväntas öka i samband med
ett förändrat klimat.
Arealen våtmark har minskat kraftigt till följd av omfattande utdikningar och
sjösänkningar i syfte att skapa odlingsmark. Även åtgärder i skogsbruket har
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bidragit till minskningen. Våtmarksarealen i kommunen är låg, men ett antal
mycket värdefulla områden finns. Statliga bidrag för att återskapa gamla våtmarker
ges ut. Förbud mot markavvattning gäller i hela kommunen, men Länsstyrelsen
kan medge dispens om särskilda skäl föreligger.

Ängs- och betesmark
Slåtterängar och betesmarker är bland de artrikaste miljöerna vi har i Sverige.
Utöver dess biologiska funktion har de även ett kulturhistoriskt värde som är
knutet till människan sätt att bruka jorden och hålla boskap. För att behålla sina
värden måste dessa marker fortsätta hävdas på ett liknande sätt som tidigare.
Målet är att dessa marker ska bibehållas och helst öka.

Skogsmark
Skogen erbjuder unika livsmiljöer för både djur och växter. Den är också viktig
som källa till förnybara råvaror och erbjuder värdefulla miljöer för rekreation och
friluftsliv. Skogens ekologiska värden beror till stor del på skogsbrukets metoder,
vilka träd som tillåts växa samt vilka naturliga störningar som förekommer. Det
har visat sig att blandskog med varierade träslag skapar robusthet och ökad
motståndskraft mot skadeangrepp, stormar och skogsbränder.
Enstaka träd kan också ha stor betydelse för den biologiska mångfalden. Äldre
lövträd solitärt utspridda i jordbrukslandskapet, eller som kvarstående inslag i
skogsmarken har ofta stora biologiska värden och är viktiga och sällsynta miljöer
för bland annat lavar, mossor och insekter. När de äldsta träden börjar dö är det
viktigt att andra träd fått åldrats och kan ta över dessa funktioner.

Naturområden med särskilt skydd
I Aneby finns många land-och vattenområden med olika typer av skydd som bör
bevaras och tas hänsyn till vid eventuell framtida exploatering eller
markförändring.
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Karta 2.4 – Naturområden med särskilt skydd

Assjön med Bordsjöbäcken, Riksintresse, Natura 2000
Assjön och Bordsjöbäcken utgör
tillsammans en viktig livsmiljö för
det sjölevande öringbeståndet i
Västra Lägern. Sjön är näringsfattig
och har en mycket god
vattenkvalitet. I Bordsjöbäcken
finns ett reproducerande bestånd av
den sällsynta flodpärlmusslan och
en i övrigt skyddsvärd bottenfauna.
Fågellivet är också rikt. Assjön
skyddas mot bland annat
avloppsutsläpp och snabba
motorbåtar, vilket bedöms vara
tillräckligt för att upprätthålla
naturtypen. Försiktighet bör råda
vid skogsavverkning intill 50 meter
från vattenbrynet.
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Bergskanten i Boarp, Skogligt
biotopskyddsområde
Ras- eller bergskanten anses vara
bevarandevärd i sin helhet men
också på grund av de signalarter
bland mossor och växter som finns
samt de arter som är knutna till den
döda veden som finns där. Äldre
träd, flerskiktning, solbelysta luckor
och hög luftfuktighet i topografiskt
skyddade lägen bidrar också att
området anses värdefullt.

Bordsjön, Natura 2000
I Bordsjön finns ett antal sällsynta
ryggradslösa djur. Hoten mot sjön bedöms
vara små och befintliga åtgärder bör räcka för
att säkerställa sjöns status.

Björkenäs naturreservat, går in
över sjön Ören som är Natura
2000 och Riksintresse
Björkenäs naturreservat utgörs av
sluttande, vackert odlingslandskap
med hagar och åkrar. Området är
riksintresse på grund av sin
betydelse för kännedomen om
landets natur samt av väsentlig
betydelse för friluftslivet. Marken är
hävdad och hålls efter genom
exempelvis slåtter och bete vilket
bidrar till den rika floran.
Reservatets syfte är att för
framtiden bevara områdets tilltalande karaktär samt att underlätta för allmänheten
att nyttja området.
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Bredestad-Knutstorp, Riksintresse
Riksintresset utgör en mängd
formelement från isavsmältningen. Det
välbevarade området är unikt för
Sverige och ligger till största delen i
Nässjö kommun. Skogsbruk ska
anpassas till områdets speciella
naturvärden och täktverksamhet av
berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv
eller andra jordarter ska ej beviljas
inom området. Se även riksintresset för
kulturmiljövård Bredestads kyrkby.

Degla lövskog, Naturreservat,
biotopskyddsområde
Denna, för regionen, ovanligt stora
lövskog ligger vid den sydöstra delen av
sjön Noen. Det är gammal betesmark som
vuxit igen och nu blivit som en ö av
lövskog mitt i barrskogen. Här finns gamla
ädellövträd och ett flertal skyddsvärda
fågelarter. En del av reservatet är också ett
biotopskyddsområde. Våtmark, hassellund
och alsumpskog ska särskilt värnas och
bevaras.

Försjön, Natura 2000
Försjön är en oligotrof klarvattenssjö vars opåverkade
status dessutom gjort den till referenssjö inom den
regionala miljöövervakningen. Sjöns status betraktas
inte som hotad. Rensning av diken i anslutning till sjön
ska så långt som möjligt undvikas för att minimera
tillförseln av sediment.
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Gränseryds källor, Skogligt
biotopskyddsområde
Gränseryds djupkällor består av en
vattensamling med klart källvatten omgiven
av barrblandskog. Området i och kring
vattensamlingen hyser ett speciellt växt- och
djurliv.

Herrestad-Eket och Råby,
Riksintresse, delvis Natura
2000.
Herrestad-Eket och Råby utgör
kärnområdet i odlingslandskapet
runt sjön Ralången. Markerna är så
kallad förhistorisk centralbygd och
har varit odlade under mycket lång
tid. Herrestads betesmarker är
närmast unika vad gäller storlek,
antal vegetationstyper och
artrikedom. En del av riksintresset är även Natura 2000-område, det bör bevaras
så orört som möjligt. Området har torra och friska gräsmarker samt fuktängar
som är mycket artrika. I
dagsläget förekommer här
problem med igenväxning av
sly i vissa partier.

Huskvarnaån från
Ryssbysjön till Stensjön,
Riksintresse
I kommunens västra del ligger
en del av Huskvarnaån. Ån har
en rik fiskfauna samt
utterstam. Även regionalt
sällsynta växter förekommer
inom området.
Skogsavverkning bör ske med
försiktighet intill 50 meter från
vattenbrynet.
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Hyllingen, Riksintresse, Natura
2000, Naturreservat
Hyllingen är en grund sjö som har
stor betydelse för rastande fåglar.
Flera rödlistade arter har
observerats i området. Hyllingen
skiljer sig från kommunens övriga
Natura 2000-områden genom att
vara övergödd. Då sjön är igenväxt
har grävningar skett för att öka
vattenspegeln, häckningsöar och en
sedimentationsdamm har tillkommit
och Vibäckabäckens inlopp till
Hyllingen har återställts med
meanderslingor. Mellan 1/3 - 15/11
råder beträdelseförbud i reservatet,
men fågeltornet och stigen ut till detta får användas.
För att underhålla markerna bör de betas samt slås vid behov, gödsling utöver den
som naturligt sker från betande djur ska inte förekomma. Tillkommande
bebyggelse bör endast medges om den tillgodoser jordbrukets behov, och då med
krav på anpassning.

Källområde i Karstorp, Skogligt
biotopskyddsområde
I Karstorp finns ett våtmarksområde med
ett antal källor belägna i en blandsumpskog.
Området har rikligt med död ved, många
senvuxna träd och en hög och jämn
fuktighet.

Naturskog i Salesten, Skogligt
biotopskyddsområde
Väster om sjön Ruppen fins ett
område med äldre naturskog.
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Nynäs naturreservat,
Naturreservat
Nynäs naturreservat
rymmer ovanliga
marksvampar och insekter
till följd av en lång period
av skogsbete. Terrängen är
kuperad med bergknallar
och branter. Skogen är
mycket varierad och hyser
ett flertal gamla hålträd
som är av stort värde för
såväl insekter som fåglar,
bland annat hackspett,
gröngöling och spillkråka.
Även lodjur och utter
passerar området.

Sjöamålen, Riksintresse
Området innefattar en
isälvsavlagring med stor
vetenskaplig betydelse.
Området bör bevaras orört
med naturvärdesanpassat
skogsbruk och
bebyggelsemedgivande endast
för jordbrukets syften.
Täkttillstånd ska ej beviljas
inom området.

Sluttningen i Hesterslid, Skogligt
biotopskyddsområde
I området finns ett antal källor med omgivande
våtmarker i en skogbeväxt sluttning. Området
har en jämn fuktighet, stora hydrologiska värden
och en värdefull kärlväxtflora.
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Svartån- och
Noånsystemet,
Riksintresse
Riksintresset omfattar
åarna, sjöarna och åsarna i
vattensystemet samt en
del av strandbankerna
längs vattendragen.
Riksintresset avser främst
vattendragen som
livsmiljö för utter. Det
finns en relativt stark
utterstam, vilket är
mycket ovanligt för södra
Sverige. Området utgör
en viktig rastlokal för ett
flertal fågelarter och
dalgångens kuperade
odlingsslätter har stor
betydelse för
landskapsbilden. Sjöarna
Ralången och Noen hyser
höga raritetsvärden och är
värdefulla fiskesjöar.

Sötåsasjön Natura,
2000
I Sötåsasjön finns
siklöja samt de
rödlistade arterna
uddslinke och
sjöhjortron. Bland
häckande fågelarter
märks storlom och
fiskgjuse. Sjöns
främsta hot består av
näringsläckage från
jord- och skogsbruk i
tillrinningsområdet.
Fisket i sjön är reglerat.
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Åsens utmark
Naturreservat, Natura 2000
Åsens by använde tidigare
dessa marker till kreatursbete
medan skogen försörjde dem
med ved och byggnadsmaterial.
Större delen är numera
granskog, men äldre
hagmarksträd, fuktig blandskog
med döda träd samt den
värdefulla fågelsjön Ruppen ger
höga naturvärden. Generellt
råder det brist på gammal skog
i kommunen, vilket gör
området än mer betydande på
lokal nivå. Inga direkta bevis på
skogsbruk har påträffats, vilket är mycket ovanligt i Sverige. Skogsbruksåtgärder i
området bör endast medges i naturvårdande syfte. En strövstig ska underhållas
genom området för att tillgodose behovet av friluftsliv.

Ören med Vållingsön,
Natura 2000,
Riksintresse
Sjön Ören är viktig främst
som livsmiljö för ett
ursprungligt rödingbestånd.
Sjön innehåller även ett
flertal andra sällsynta
fiskarter, bland annat
sikslöja. Utöver den artrika
fiskfaunan har en viss
förekomst av utter kunnat
skönjas. Ett område
utmarkerat som limnisk
nyckelbiotop finns i Örens
södra del samt ett
naturminne, ön Stenön.
I sjön Ören finns
naturreservatet Vållingsön
som har en stor betydelse
som häckningsplats för sjöoch vadarfåglar såsom
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storlom och skäggdopping. Under våren och högsommaren är det förbjudet att
beträda ön.
I sjöns södra ände råder övergödningsproblematik varför extra krav på
avloppslösningar ställs vid eventuell nybyggnation. Exploatering bör ske i
anknytning till befintlig bebyggelse och utformas så att landskapsbilden inte
påverkas mer än nödvändigt. Försiktighet bör råda vid skogsavverkning intill 50
meter från vattenbrynet.

Läs mer
Naturvårdsverkets hemsida: Skyddad natur
De nationella miljömålen
Miljömål för Aneby kommun 2011-2025
Hemsidan Sveriges miljömål
Värdebeskrivningar riksintresse naturvård:
Assjön med Bordsjöbäcken
Bredestad – Knutstorp
Herrestad-Eket och Råby
Huskvarnaån
Sjöamålen
Svartån- och Noån
Ören
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Vattenstatus
Vattenförekomster utgörs av sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten. Vatten
är förutsättning för allt liv och vattendragen och sjöarna med dess strandzoner
och närmsta omgivningar är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden.
Mänskliga aktiviteter och verksamheter såsom industrier, bostäder,
avfallshantering, jord- och skogsbruk och transporter har förorenat vattnet i
miljön genom bland annat utsläpp och läckage. Många av dessa föroreningar förs
med dagvattnet ut i vattendragen. Undermåliga och föråldrade enskilda avlopp är
också är en bidragande faktor till övergödningen. De vanligaste föroreningarna är
närsalter som orsakar algblomning och övergödning, försurningar vid nederbörd
som orsakas av svavel- och väteföreningar i atmosfären till följd av mänskliga
utsläpp samt att mängden kvicksilver överskrider normvärdena. Detta skadar
vattenlevande växter och djur bland annat genom att orsaka syrebrist, fiskdöd och
reproduktionsstörningar.
Människan har brukat och exploaterat marken på ett sätt som skapat barriärer och
försvårat naturliga processer för rening. Andelen jordbruksmark har ökats genom
att våtmarker dikats ut och torrlagts och genom att sjöar sänkts. Naturligt
slingrande vattendrag har rätats ut och gjorts djupare för att skynda på
bortforslingen av vatten och för att anpassa jordbrukslandskapet till ett storskaligt,
maskinellt bruk. Naturliga system för vattenrening och lagring har därmed gått
förlorade, vilket gör att föroreningar och sediment förs med vattendragen direkt
ut i sjöar och hav. Större hyggen och täktverksamhet är också markpåverkan som
förhindrar att vegetationen binder och renar vatten. Idag finns en ökad
medvetenhet kring denna problematik, och man arbetar med att försöka minska
utsläppen. I vissa fall återställs eller återskapas en del av dessa naturliga system för
rening.
För att vattendragen ska kunna fortsätta vara den resurs de är idag är det viktigt
att vattnet inte ytterligare förorenas genom utsläpp eller oklok användning av
marken. Detta blir än viktigare i och med de klimatförändringar som förväntas
och vad de kan medföra. Översvämningar, erosion, torka och extrema skyfall
kommer i sig generera negativa konsekvenser för vattenstatusen i vattendragen
och sjöarna.

VILJERIKTNING
•

Aneby kommun ska arbeta för att alla sjöar och vattendrag i kommunen
uppnår god ekologisk och kemisk status.
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•

Kommunen arbetar med åtgärder för att minska läckage av
växtnäringsämnen, miljögifter och bekämpningsmedel framförallt inom
lantbruk, skogsbruk och industrier.

•

I miljöarbetet prioriterar kommunen naturvårdsåtgärder som gynnar
vattenstatusen.

•

Kommunen ska verka för att enskilda avloppsanläggningar med brister
förbättras så att aktuella reningskrav uppfylls.

•

Vid exploatering av nya sammanhängande områden eller ytkrävande
områden ställs krav på en hållbar dagvattenhantering.

•

Vid anläggning av ny infrastruktur ska faunans vandringsmöjligheter
beaktas.

Anebys avrinningsområden
Föroreningar i vatten förs ofta långa sträckor och över stora områden vilket gör
att föroreningarna inte bara påverkar vår närmiljö, de påverkar även livet i de stora
sjöarna och haven. Var föroreningar från dagvatten och spillvatten hamnar beror
på i vilket avrinningsområde det släpps ut. Aneby kommun tillhör tre
avrinningsområden; Svartån, Vättern och Emån. De olika avrinningsområdena
sträcker sig över flera av grannkommunerna, vilket gör att vattnet i Aneby
kommun påverkas av grannkommunernas aktiviteter. På samma sätt får
kommuner nedströms Aneby ta emot de föroreningar som boende och
verksamheter i Aneby kommun släppt ut. Att arbeta tillsammans för att få ett
renare vatten är därför en viktig mellankommunal fråga.

Grundvatten
Aneby kommun har flera större områden med grundvatten. Från dessa kommer
det vatten som dagligdags används som dricksvatten. Grundvattenförekomsterna i
kommunen har god kemisk och kvantitativ status. I kommunens norra delar
bedöms dock ett par av dem lida risk för dålig kemisk status.

Ekologisk och kemisk status
Vattenmyndigheten har beräknat aktuell status och riskklassning för kommunens
större sjöar och grundvattenförekomster. Den ekologiska statusen baseras på
biologiska kvalitetsfaktorer som beskriver växt- och djurlivet i vattenförekomsten,
såsom vilken fauna som återfinns, rådande syreförhållanden, grad av övergödning
eller försurning och möjligheten för växt- och djurliv att sprida sig upp- och
nedströms. Ingen av sjöarna i kommunen uppnår en hög status, men i ett flertal
klassas statusen som god. Nästan samtliga vattendrag och ett flertal sjöar har
behov av förbättringar. Värst drabbad är Ralången där statusen anses vara
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otillfredsställande. Där är internbelastningen av fosfor så hög att åtgärder som
muddring krävs för att nå en god vattenstatus.

Den kemiska statusen bestäms genom att mäta halterna av föroreningar och
miljögifter och jämföra dem mot gränsvärden. I samtliga av Sveriges
ytvattenförekomster överskrids värdena för kvicksilver och polybromerande
difenyletrar (PBDE), vilket gör att problem med andra prioriterade ämnen riskerar
att överskuggas.

Karta 2.5 - Vattenstatus

Läs mer
De nationella miljömålen
Miljömål för Aneby kommun 2011-2025
Hemsidan Sveriges miljömål
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Strandskydd
Stränder har många olika värden och funktioner som är viktiga ur ekologiska,
ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv. Strandzonen erbjuder möjligheter
till ett aktivt friluftsliv och naturupplevelser, samtidigt som många vill bo och
verka i närhet till vatten. Stränder och strandzoner är varierade miljöer som är
mycket artrika och har stor betydelse för den ekologiska mångfalden.
För att långsiktigt skydda dessa värden runt sjöar och vattendrag gäller särskilda
strandskyddsbestämmelser som regleras i miljöbalken. Det innebär att det inom
strandskyddsområdet är förbjudet att utföra vissa åtgärder, som till exempel att
uppföra bebyggelse eller att avgränsa och privatisera med hjälp av staket,
lekplatser, vägar, sportbanor, bryggor och liknande. Strandskyddet är ett generellt
områdesskydd som stärker allemansrätten vid vatten. Det gäller oavsett storlek
och antal sjöar och vattendrag i ett område, och oberoende av hur värdefull
naturen kring vattnet är och vem som äger marken. Strandskyddszonen omfattar
både land och vatten. Den utgår från strandlinjen och sträcker sig 100 meter upp
på land och 100 meter ut i vattnet.

Bild 2.6 – Strandskyddsprincipen. Illustration: Sofia Forsberg
I särskilda fall går det att ansöka om dispens från strandskyddet. För att upphäva
strandskyddet ska det finnas särskilda skäl enligt miljöbalken samt att intresset att
ta området i anspråk på det sätt som planen avser väger tyngre än
strandskyddsintresset. Vid ny planläggning inom strandskyddat område där en
detaljplan upphör att gälla eller ersätts av en ny återinträder strandskyddet. För att
upphäva skyddet måste det prövas på nytt mot de nu gällande reglerna.
Strandskyddsreglerna i miljöbalken ger Aneby kommun möjlighet att peka ut
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LiS) för att gynna utvecklingen på
landsbygden. Dock ska strandskyddet tillgodoses även i LiS-områden.
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Karta 2.6 – Strandskyddsområden

Läs mer
Aneby kommuns hemsida: Strandskydd
Boverkets hemsida: Strandskydd
Naturvårdsverkets hemsida: Strandskydd
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Friluftsliv
Naturen är grunden för friluftslivet. Skogar, ängar, sjöar och vattendrag i Aneby
kommun ger invånare och besökare möjligheter till friluftsliv och rekreation i
natursköna områden. Friluftsliv bygger på ett möte mellan människa och natur
och innebär vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande.
Friluftslivet är en del av välfärden med lång tradition som kan utövas på ett unikt
sätt i Sverige tack vare allemansrätten. Möjligheten till friluftsliv är ett allmänt
intresse och något som alla ska ha möjlighet till. Friluftslivet bidrar till bland annat
ökad folkhälsa, förståelse för natur och miljö, regional och lokal utveckling samt
företagande.

Miljöer för friluftsliv
Vad som är miljöer för friluftsliv kan delvis skilja sig mellan kommunens invånare
och dess besökare. För invånarna är miljöer för friluftsliv ofta bostadsnära
vardags- eller hemmiljöer – naturområden där man rastar hunden, promenerar,
tränar, åker skidor, badar, plockar bär eller jagar. För besökare är ofta
friluftsmiljöerna kopplade till anläggningar såsom reservat, campingplatser eller
leder. Då finns ofta högre krav på tillgänglighet, information och tillhörande
service såsom turistinformation, orienteringstavlor, offentliga toaletter och
möjligheter till boende och matservering. Dessa typer av miljöer kan ha stor
betydelse för besöksnäringen.
Att olika typer av friluftsmiljöer binds samman är viktigt för samnyttjande och gör
att tillgängligheten ökar. En välfungerande grönstruktur kopplar ihop olika
områden och anläggningar för friluftsliv med den bostadsnära naturen. Ett
transportsystem som möjliggör att platser för friluftsliv kan nås även utan bil är
viktigt för att alla ska ha möjlighet att besöka dem, inte minst för barn och unga.

Friluftsliv i Aneby kommun
Aneby kommun är rikt på miljöer och anläggningar som kan nyttjas för
friluftsutövande. Bland annat finns vandringsleder, vackra natur- och
kulturreservat, ett rikt fågelliv och ett stort antal vackra sjöar som ger möjlighet till
fiske, bad och båtliv. Aneby har ett flertal olika områden med värdefull natur av
stor betydelse för friluftslivet, liksom ett antal intressanta kulturmiljöer och större
tysta och opåverkade områden. Även de areella näringarna påverkar landskapet
och vilka möjligheter som finns för friluftslivet.
På Aneby kommuns tjänst Anebykartan finns information om faciliteter såsom
leder, badplatser och sevärdheter. Här finns också information om anläggningar
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som kan stödja turism såsom restauranger och caféer. Ett antal anläggningar
utvecklade särskilt för friluftslivet omnämns nedan.

Karta 2.7.1 – Områden för friluftsliv (ovan)
Karta 2.7.2 – Furulid (till höger)

Furulid
Furulidsområdet, i östra delen av Aneby
tätort, uppskattas av såväl föreningslivet
som enskilda individer. Kommunen
arbetar fortsatt för att klassa området som
ett naturreservat utifrån sin stora betydelse
för kommunens friluftsliv.
Furulidsområdet utvecklas kontinuerligt,
främst genom engagemang från de sportoch idrottsföreningar som driver sin
verksamhet i området.
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Vandringsleder och cykelleder
Genom kommunen löper vandringsleden Anebyleden som är en del av
Smålandsleden. Anebyleden passerar kulturmiljöer, besöksaktiviteter och
vindskydd.
Ytterligare vandringleder, cykelleder och promenadstråk finns i områdena kring
Svartån, Anebysjön, Åsens by, Målsånna och kring Ralången.

Karta 2.7.3 - Vandringsleder

Faciliteter
Kommunen ansvarar för och sköter ett antal faciliteter inrättade för att underlätta
för friluftslivet. Det finns bland annat badplatser, fågeltorn, vindskydd, grillplatser,
toaletter och parkeringsplatser runt om i kommunen. Se var dessa ligger på
Anebykartan.
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VILJERIKTNING
•

Aneby kommun vill synliggöra möjligheterna för ett rikt friluftsliv.

•

Naturområden närmast skolor och förskolor som används av barn ska
visas särskild hänsyn vid exploatering.

•

Furulidsområdet ska bevaras och utvecklas som tätortsnära friluftsområde
med olika former av motionsspår. På sikt tillskapas tillgänglighetsanpassad
naturled i området.

•

Vandringleder, exempelvis Anebyleden som är en del av Smålandsleden,
bevaras och underhålls.

•

Kommunen ska bevara och utveckla de fem badplatser som finns. En
badplats i kommunen ska vara fullt tillgänglighetsanpassad.

Läs mer
Naturvårdsverkets hemsida: De 10 nationella friluftsmålen
smålandsleden.se
Anebykartan
Aneby kommuns hemsida: friluftsliv
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Opåverkade områden
Miljöer som upplevs som naturliga, där det är möjligt att bara höra naturens egna
ljud och där andra människor inte är ständigt närvarande genom sin påverkan på
landskapet, är idag en bristvara. Dessa typer av opåverkade områden är
betydelsefulla för människans förmåga att förstå sitt ursprung och sin roll som en
del av naturen. De är också viktiga för det rörliga friluftslivet och har betydelse för
människors andliga, sociala och rekreativa hälsa.
Enligt Miljöbalken ska stora mark- och vattenområden, som inte alls eller endast
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas
karaktär. Vad som är ”stort” och vad som är ”obetydligt påverkat” finns inte klart
definierat och avgörs delvis av hur landskapet upplevs. Nedan beskrivs tre olika
typer av områden som på olika sätt kan definieras som opåverkade.

Orörda områden
Ett orört område, ursprunglig natur eller
urskog är ett område som inte formats av
mänsklig aktivitet. Sådana områden är idag
väldigt ovanliga, i Sverige och i världen och
finns inte i Aneby. Det finns däremot
naturtyper som kan upplevas som orörda,
bland annat så kallad naturskog vilket utgörs
av skog som inte brukats på 150 år utan
fortlever genom självföryngring. I Aneby
finns endast ett sådant utpekat område, det
är naturskogen vid Salesten som klassas
som skogligt biotopskyddsområde och
ligger väster om sjön Ruppen.

Karta 2.8.1 – Orörda områden

Ostörda områden
Ett ostört eller tyst område är ett område fritt från oönskade ljud eller buller från
mänskliga aktiviteter, där naturens egna ljud istället hörs. Buller, oftast från trafik,
finns nästan alltid närvarande. Detta kan ha negativa effekter på människors hälsa
och välbefinnande samt påverkar många djurarters levnadsförhållanden.
Ljudbilden påverkar även upplevelsen av landskapet, där frånvaron av mänskliga
ljud förstärker känslan av att vara ett med naturen. Kartmaterialet baseras på
Länsstyrelsen utredning från 2015 om ostörda områden. Enligt den kan cirka 30
procent av Aneby kommuns yta klassas som ostörd.
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Karta 2.8.2 – Ostörda områden

Lågexploaterade områden
Lågexploaterade områden är beteckningen för sådana områden som endast i
obetydlig omfattning är påverkade av bebyggelse, exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön. Vägarna i ett sådant område är oftast mindre och följer ofta äldre
vägsträckningar som är väl integrerade i landskapet. I Aneby kan de
lågexploaterade områdena i stort sett antas sammanfalla med de ostörda
områdena.

Opåverkade områden i Aneby
Aneby kommuns läge mellan två kraftigt expanderande storstadsregioner
(Jönköping och Linköping) kan innebära att den opåverkade marken blir än mer
värdefull och viktig ur rekreativt perspektiv.
De obetydligt påverkade områdena i Aneby kommun innebär inte några hinder
för pågående markanvändning, utan avsikten är istället att väga in behovet av att
skydda områdena vid prövning av nya åtgärder.
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VILJEINRIKTNING
•

Vid exploatering inom ostörda områden ska hänsyn tas för att säkerställa
att det fortfarande finns tillgång till tysta områden i kommunen och att
eventuell exploatering inte orsakar en fragmentering av landskapet.

•

Ingen exploatering ska ske i den orörda naturskogen vid Salesten.
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Areella näringar och
råvarutillgångar
Med areella näringar menas de näringar som använder biologiska och
naturgeografiska resurser på land och vatten. I Aneby kommun står jord- och
skogsbruket för 85 % av markanvändningen och är en betydelsefull del av
kommunens näringsliv. Utöver att vara en basnäring som förser människan med
bland annat livsmedel så har dessa näringar också en viktig roll som förvaltare av
värdefull natur och kulturvärden. Ett rikt och vackert kulturlandskap gör det i sin
tur möjligt att bedriva andra näringar och rekreativa aktiviteter såsom
upplevelseturism, friluftsliv och jakt. Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse
enligt Miljöbalken.
Ibland kan det vara en svår avvägning vilket värde som bör prioriteras – det
biologiska eller det för företagen lönsamma. Utifrån samhällsnytta är båda
nödvändiga. Vid dessa målkonflikter är dialog och avtal viktiga komponenter och
vilket värde som bör gå före det andra avgörs i varje specifik situation.
I kommunen finns också ett antal mindre täkter där kross, grus och torv bryts.

VILJERIKTNING
•

Jord- och skogsbruket ska ha förutsättningar för att lönsamt och hållbart
kunna producera livsmedel och råvaror av hög kvalitet, samtidigt som
biologisk mångfald och kulturhistoriska värden bevaras.

•

Lokal förädling av jord- och skogsbruksprodukter främjas genom ett gott
samarbete med lokalt näringsliv samt jord- och skogsbrukets
intresseorganisationer.

•

Kommunen bidrar till att jordbruksnäringen kan öka den nationella
självförsörjningsgraden.

•

Kommunen ska verka för energieffektivisering och minskad
miljöpåverkan inom jord- och skogsbruk.

•

Våtmarker i landskapet ska bevaras och en del tidigare våtmarker bör
återskapas. Kommunen bistår med kunskap och underlag om
bidragsmöjligheter gällande detta.
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Jordbruksmark
Jordbruket och dess tillhörande mark är viktig ur flera aspekter; det ger
arbetstillfällen, livsmedelsförsörjning, energitillgångar och ett varierat
kulturlandskap.

Livsmedelsförsörjning
Jordbruksmarken är en resurs som människan är helt beroende av för att klara sin
livsmedelsförsörjning. Trots detta fortsätter jordbruksmarken i Sverige att minska
och Sverige är beroende av import för att klara livsmedelsförsörjningen. Möjlighet
att producera mat lokalt på ett lönsamt sätt bör främjas, inte minst genom ökad
kunskapsspridning kring livsmedelsproduktion och vikten av lokal och hållbar
konsumtion.
För att jordbruket ska kunna fortleva och vara lönsamt har det varit nödvändigt
med rationaliseringar. Att maskinerna blir större, att det finns konstgödsel och att
hinder för maskiner undanröjs gör att svenska bönder kan bedriva ett lönsamt
företagande, vilket är en förutsättning för att det ska finnas svenska livsmedel att

Karta 2.9.1 - Jordbruksmark
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tillgå. Rationaliseringen är på det sättet positiv och nödvändig samtidigt som den
har förändrat livsvillkoren för den biologiska mångfalden. I internationella
jämförelser är det svenska jordbruket klimateffektivt.

Klimatpåverkan och klimatförändringar
På grund av temperaturökningen till följd av klimatförändringarna kan ökad
avkastning inom jordbruket förväntas, men även ökad risk för översvämning,
torka och skadeangrepp. Klimatförändringarna hotar att göra högproduktiv mark i
varmare länder helt obrukbar i framtiden. När detta sker kommer marken i
Europas norra delar att bli än viktigare för att klara livsmedelsförsörjningen både
lokalt och globalt.
Jordbruket står för en inte obetydlig del av Sveriges totala klimatpåverkan, främst
genom utsläpp av växthusgaser och näringsläckage. Växthusgaserna kommer
bland annat från tillverkningen av mineralgödsel och gödselhantering, från djurens
matsmältning samt från förbränning av fossila bränslen. Minskar
jordbruksproduktionen i Sverige krävs en större import av mat vilket genererar
ökade transporter och gör att utsläppen i stället ökar i det exporterande landet.
Det finns flera aktiva initiativ med minskad klimatpåverkan och näringsläckage
inom det svenska jordbruket, bland annat genom ”Greppa näringen”, ett
samarbetsprojekt mellan LRF, Länsstyrelserna och Jordbruksverket. Åtgärder som
att anlägga kantzoner längs åkrar, använda kvävesensorer eller odla eget
proteinfoder kan minska klimatpåverkan. Att ta hand om nederbörden och spara
vatten i dammar inför torkperioder är exempel på goda anpassningar till ett
förändrat klimat. En ökad mångfald av grödor och växtsorter ökar robustheten
generellt och förhöjer möjligheten att växterna klarar det förändrade klimatet.

Biologisk mångfald
Jordbruket har en stor påverkan på den biologiska mångfalden. Jordbruk där
endast enstaka grödor odlas skapar barriärer i landskapet där få arter kan fortleva,
medan ängar och betesmarker är viktiga livsmiljöer för många växt- och djurarter.
Många arter går endast att finna på ogödslad slåttad ängsmark, en marktyp som
idag är ovanlig. Andra arter är helt beroende av att landskapet hålls öppet genom
bete. Mulen är selektiv och trampandet av klövar och hovar river upp små sår i
grässvålen vilket möjliggör att nya frön kan gro. Åkerholmar, stenrösen och bryn
är andra unika livsmiljöer som hör jordbruksmarken till och som härbärgerar
många arter. En del av dessa skyddas av biotopskyddet. Åtgärder som att anlägga
kantzoner och våtmarker stödjer den biologiska mångfalden. Det har också visat
sig att biodiversiteten blir större vid ekologiskt jordbruk, något som ökar i
kommunen och år 2018 utgjorde 43 % av åkermarken. Att den biologiska
mångfalden bevaras har stor betydelse för att ekosystemen och
ekosystemtjänsterna ska fungera.
Den biologiska mångfalden måste få utrymme att fortleva samtidigt som ett
modernt jordbruk som är lönsamt kan bedrivas.
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Exploatering
Arealen jordbruksmark i Sverige har, sett över en längre tidsperiod, minskat
drastiskt. Jordbruksmarken är av nationell betydelse och skyddas genom
Miljöbalken. Trycket på att ta jordbruksmark i anspråk för andra syften är stort,
men att exploatera jordbruksmark är en irreversibel åtgärd som riskerar att hota
både nuvarande och framtida generationers livsmedelsförsörjning och miljö.
Miljöbalken anger att brukningsvärd jordbruksmark får endast användas för
bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen, och behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark kan tas i anspråk. Aneby kommun har
god potential att växa i alla delar av kommunen utan att jordbruksmark tas i
anspråk, då det finns annan attraktiv mark att exploatera på.

VILJERIKTNING
•

Kommunen stöder initiativ som leder till en högre självförsörjningsgrad
inom fler livsmedelsgrupper.

•

Kommunen ska stödja omställningar som gör jordbruksföretagen mer
anpassade till ett förändrat klimat.

•

Aneby kommun stöder initiativ som gynnar den biologiska mångfalden.

•

Byggnation på jordbruksmark bör undvikas men kan medges i
undantagsfall då annan lämplig mark inte finns att tillgå.

Skogsbruksmark
Skogen är en betydande naturresurs i kommunen. Den ger förnybara råvaror,
skapar arbetstillfällen och har betydelse för rekreation och friluftsliv. Skogen har
även stor betydelse i minskandet av växthusgaser i atmosfären då den upptar
koldioxid. Vilka värden en skog har beror till stor del på hur den sköts och brukas.
Enligt miljöbalken ska skogsmark som har betydelse för skogsnäringen så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt
skogsbruk.

Skogen i Aneby kommun
Av kommunens landareal utgör skog 68 % av landytan. Av skogsmarken inom
kommunen är 95 % privatägt. Den sköts ofta utifrån sina ekonomiska värden.
Vissa skogsägare väljer att göra frivilliga avsättningar, alltså att avsätta en del av
skogsmarken för naturvård. En del av den privatägda skogsmarken är certifierad
vilket ställer krav på att skogsbruket är hållbart och regleras genom en
skogsbruksplan eller en så kallad grön skogsbruksplan.
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En mindre del av skogen är kommunalt ägd och sköts utifrån en grön
skogsbruksplan. Skogsområdena har klassificerats och sköts främst utifrån sina
rekreativa värden.

Skogsråvaror och produktionsoptimering
Skogsråvaror är ett klimatsmart material då det är förnybart, och tills det
förbränns eller förmultnar, binder kol. Generella åtgärder i samhället för att
minska klimatpåverkan kan utifrån detta leda till en högre efterfrågan på
skogsråvaror. Det kan bidra till en positiv utveckling där grot, det vill säga
exempelvis grenar och toppar från avverkningen som annars lämnats på
avverkningsplatsen, istället tas om hand och blir till exempelvis biobränsle.
Samtidigt kan grot behöva lämnas kvar på marken för att minska körskador, vilket
innebär en avvägning mellan olika intressen.
En ökad efterfrågan på skogsråvaror kan riskera att leda till en
produktionsoptimering med negativa miljökonsekvenser. Monokulturer av gran
har ökat och fortsätter att öka eftersom det ger högre ekonomisk avkastning. Men
det har negativ inverkan på den biologiska mångfalden och på skogens rekreativa
och sociala värden. En tät granskog är mer vindkänslig och utgör en barriär som
hindrar många arters spridning i stället för att bidra till den gröna infrastrukturen.

Klimatförändringar
Klimatförändringarna förväntas påverka skogarna och bruket av dem. Förlängs
vegetationsperioden kan det medföra att en del skog växer snabbare vilket
påverkar både mängden material skogen producerar och kvaliteten på råvaran.
Mer snabbväxande träd i kombination med högre grundvattennivå och utebliven
tjäle förväntas också öka risken för stormfällning. Mildare vintrar kan orsaka
körskador i marken och medför ökad risk för snöbrott och vårfrostskador. En del
vilt kan gynnas av det mildare klimatet vintertid vilket också innebär ett ökat
betestryck. Varmare temperaturer sommartid förväntas leda till att skogsbränder
blir vanligare och gynnar vissa skadeinsekter och svampar.

Klimatanpassning och biologisk mångfald
Skogsskötseln kan anpassas för att öka biodiversiteten, vilket samtidigt gör
skogarna mer robusta och motståndskraftiga inför de förväntade
klimatförändringarna. Att ge fler trädslag plats i landskapet och spara en högre
andel lövträd vid gallring ökar skogens rekreativa och biologiska värden, och på
sikt kan det även bli ekonomiskt fördelaktigt. Risken för utebliven produktion till
följd av sjukdomar och skadeingrepp som exempelvis granbarkborrar, minskar vid
blandskog då samtliga arter sällan drabbas. Likaså minskar risken för stormfällning
med en variation av rotsystem på olika jorddjup. För att minska risken för brand
eller förhindra bränders spridning är korridorer av lövträd eller våtmark viktiga,
vilket också kan minska betesrycket på värdefulla träslag. Bevarandet av äldre träd
liksom beaktandet av successionsordningen är långsiktigt betydelsefullt för den
biologiska mångfalden.
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VILJERIKTNING
•

Kommunen ser positivt på att markägare ökar andelen våtmarker och
inslag av löv och tall i skogsmarken.

•

Den kommunalägda skogen sköts på ett sätt som gynnar biodiversiteten,
gör skogen robust inför klimatförändringarna och gör den tillgänglig i
rekreationssyfte.

•

Aska från fjärrvärmeverket återförs till skogsbruket.

Jakt och fiske
Åtgärder beskrivna ovan som gynnar den biologiska mångfalden för jord- och
skogsbruk gynnar ofta också viltet. Kontinuerlig tillgång till vatten, skydd och
föda i landskapet är nycklar till friska viltstammar. En del vilt orsakar dock
olägenhet och ekonomisk skada för många lantbrukare och skogsägare
Vildsvinens bökande förstör grödor och mark och kan orsaka skador på maskiner
genom att det för upp stenar till markytan. Hjortdjurens betande går ofta hårt åt
nyplanterad skog och vilda rovdjur kan ta eller skrämma tamboskap. Men dessa
djurs närvaro leder också till en ökad biodiversitet och de erbjuder rekreativa
värden i form av jakt och friluftsliv, vilket även kan gynna turismen. Jakt och fiske
är en del för en hållbar förvaltning av naturresurser. Viltets skador på marken kan
begränsas främst genom att viltstammarnas storlek hålls på en nivå som avväger
skador och nytta.

Jakt
I Aneby finns en aktiv jaktvårdskrets och två skjutbanor som nyttjas av kretsen.
Jakt är en basnäring och samtidigt en källa till rekreation, avkoppling och
naturupplevelser. Jakten är viktig ur ett viltvårdsperspektiv och uppskattas ofta av
många jord- och skogsbrukare då det påverkar de areella näringarna.

Fiske
I Aneby kommun finns ett flertal värdefulla fiskesjöar. Att kunna fiska har för
vissa personer en särskilt stor betydelse ur ett rekreativt perspektiv. Fisketurism,
kräftfiske och försäljning av fiskekort är en potentiellt växande del i
turistnäringen.

VILJERIKTNING
•

Kommunen för dialog med jakt-och fiskeföreningar om förvaltning och
hushållning av naturresurser.
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•

Kommunen ser värdet av att jakt- och fiskeverksamheter har möjlighet att
växa.

Täkter
Täktverksamhet innebär brytning av torv, berg, sten, grus, sand eller andra typer
av jord. Täkter, bortsett från mindre husbehovstäkter, kräver tillstånd enligt
miljöbalken. Täkt- och gruvverksamhetens påverkan på naturmiljön är väsentlig.
Stora områden tas i anspråk så att landskapsbilden förändras. Grund- och ytvatten
riskerar att påverkas genom förorening eller genom sänkning av grundvattenytan,
vilket också dränerar våtmarker. Andra konsekvenser kan vara störningar för
närboende, hinder för det rörliga friluftslivet, ökad belastning på vägnätet eller
påverkan på djur- och växtliv. Täkter är nödvändiga för samhällets behov, men
stor hänsyn ska tas till andra värden för att inte inkräkta i alltför hög grad på
natur-, frilufts- och kulturvärden.
De ytmässigt största täkterna i kommunen för växttorv ligger i Bälaryd socken.
Även flera bergtäkter för kross och grustäkter finns i kommunen.Kommunen har
även ett antal vattentäkter.

Karta 2.9.2 - Torvtäkter
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VILJERIKTNING
•

Täkter av torv, berg eller sand och grus samt gruvverksamhet ska endast
tillåtas där natur-, frilufts- och kulturvärden är låga.

•

Tillstånd till nya torvtäkter som motverkar miljömålet Myllrande
våtmarker ska inte ges.

•

Verksamheten på och kring befintliga täkter ska ta hänsyn till natur-,
frilufts- och kulturvärden.

•

Vid efterbehandling av täktområden ska natur-, frilufts- och kulturvärdena
vara vägledande.

•

Kommunen ska verka för hushållning av naturgrus och andra värdefulla
ämnen och material, samt att andelen återanvänt material ska öka. Uttag
av naturgrus ska minimeras och där så är möjligt ersättas av krossberg och
morän eller återanvänt material.

Läs mer
Aneby kommuns näringslivsstrategi (2020–2024)
Jordbruksverkets hemsida
Skogsstyrelsens hemsida
Naturvårdsverkets hemsida: Klimat, Jordbruk, Jakt
Hemsidan Sveriges miljömål
Miljömål för Aneby kommun 2011-2025
Fiskekartan.se: Fiskevårdsområden

97

260

Teknisk försörjning och
samhällsviktiga funktioner
För att samhället ska fungera krävs att det finns ett antal samhällsviktiga
funktioner och tekniska anläggningar. Dessa hanterar bland annat samhällets
behov av energi, värme, dricksvatten och kommunikationer, liksom behovet att
bli av med restprodukter som avloppsvatten och avfall. För att samhället ska bli
långsiktigt hållbart måste hänsyn tas till alla befintliga system, dessa måste
kontinuerligt underhållas och utvecklas för att kunna möta kommande
kapacitetskrav och klimatförändringar. För vissa av dessa system är kommunen
huvudman, för andra ansvarar kommunala eller privata bolag eller enskilda
huvudmän såsom föreningar eller fastighetsägare.

Vattenanvändning
Vatten är det viktigaste livsmedlet och en förutsättning för att det dagliga livet ska
fungera. Vatten från vattentäkter nyttjas i hemmen för att dricka eller som en
resurs för att kunna diska, tvätta, duscha och använda toaletten. Vattnet renas och
återförs sedan till vattendragen. Även vattnet i utomhusmiljön påverkas av olika
aktiviteter. Nederbörd som faller i parker, på gator och torg liksom vatten som
använts för att tvätta bilar eller vattna trädgården slutar också i vattendragen. För
att bibehålla en god vattenstatus är det viktigt att reningen av vattnet fungerar väl.
I Aneby kommun är det bolaget Amaq (Aneby Miljö & Vatten AB) som är VAhuvudman och har därmed hand om kommunens vatten och avlopp (VA) inom
verksamhetsområdena. Möjligheter för nybyggnation och förtätning inom
verksamhetsområdena för allmänt VA är generellt sett mycket god i kommunen.
Kommunen arbetar inte för att upprätta fler verksamhetsområden utan fokuserar
i stället på att ha god tillgång på dricksvatten med bra kvalitet i de befintliga
områdena samt att spillvattnet renas på ett bra sätt. Utanför
verksamhetsområdena är det fastighetsägarna som ansvarar för dricksvattnet och
avloppslösningarna.

VILJERIKTNING
•

Kommunen eftersträvar ett VA-system med kapacitet för att kunna
hantera kommande utveckling och förväntad befolkningsökning.

•

Ny detaljplanerad bebyggelse ska främst tillkomma inom områden som är
anslutna till det kommunala VA-nätet eller där det finns förutsättningar att
ansluta till det.
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•

Kommunens grundvattenresurser ska skyddas.

•

Kommunen ska verka för att enskilda avloppsanläggningar med brister
förbättras så att aktuella reningskrav uppfylls.

•

Vid exploatering av nya sammanhängande områden ställs krav på en
hållbar dagvattenhantering.

Dricksvattenförsörjning
Kommunalt vatten
Kommunen har ett flertal grundvattentäkter och råvattentillgången är relativt god
i merparten av dessa. Samtliga vattenverk levererar ett tjänligt vatten.
Förbättringsåtgärder pågår kontinuerligt.

Enskilt vatten
I Aneby kommun har 45 % av hushållen enskilt vatten antingen via enskilda
brunnar eller genom gemensamhetsanläggningar. I dessa fall ansvarar
huvudmannen (vanligen fastighetsägaren) själv för såväl vattnets kvalitet som
eventuella skyddsområden runt anläggningen.

Karta 2.10.1 - Vattenskyddsområden
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Vattenskyddsområden
I Aneby kommun finns skyddsområden i Aneby tätort, Sunhultsbrunn och
Frinnaryd. VA-huvudmannen arbetar för att skapa ytterligare skyddsområden
kring resterande grundvattentäkter där det är möjligt.

Dagvatten
Dagvatten är det vatten som från nederbörd rinner från byggnader eller hårda ytor
och leds bort via diken eller ledningar, ofta till närmsta vattendrag.
Markanvändningen, byggmaterial och trafikintensitet genererar olika typer av
föroreningar i dagvattnet. Jordbruket står för de största utsläppen av fosfor till
vattendragen, tätt följt av industrin. Även vägytor och gräsmattor bidrar till fosfor
i dagvattnet. Påverkan från byggnader är som störst under konstruktionstiden för
att sedan avta när byggnaden är färdigställd.
Dagvattnets föroreningar kan vara ohälsosamma eller direkt skadliga, och för att
de inte ska förorena vattendragen behöver det renas. Vatten kan renas naturligt
genom infiltration i marken eller genom att växtligheten i och kring slingrande
vattendrag tar upp en del av de ämnen som det orenade vattnet för med sig. Detta
kräver att vattnets hastighet från nedslagsplatsen till recipienten (det mottagande
vattendraget) är låg så att vattnet hinner sjunka ner i marken och bindas eller renas
av växtligheten. Är nederbörden kraftig eller ytorna helt eller delvis
ogenomsläppliga kan vattnet ledas till genomsläppliga ytor. Vattnet kan där
fördröjas i breda, grunda diken eller genom att dess väg förlängs genom
omledning. Vattenflödet kan också stoppas upp i dammar (som under torra
perioder är helt torra eller endast delvis vattenfyllda).
I Aneby finns dagvattennät i Aneby, Frinnaryd och Sunhultsbrunn. I Aneby tätort
finns två oljeavskiljare, så viss rening av dagvatten sker. I övriga kommunen sker
ingen rening alls utan dagvattnet leds direkt ut i mottagande vattendrag eller ut i
vegetation. Fyra system för öppen dagvattenhantering finns; i Svartåparken, på
Skärsjö udde, i Frinnaryd i anslutning till Svartån samt i södra industriområdet.

Avlopp
Avloppsvatten innehåller bland annat organiskt material, fosfor och kväve,
bakterier, virus och parasiter men också läkemedelsrester och svårnedbrytbara
ämnen och metaller. Detta orsakar en mängd problem i recipienten, den
vattensamlingen där föroreningarna slutligen hamnar. Övergödning och syrebrist
är exempel på sådana problem, liksom reproduktionsstörningar och sjukdomar.
Allt avloppsvatten måste renas innan det återförs till miljön. Hur rent vattnet är
när det återförs beror på hur väl systemen för rening fungerar, vilket i sin tur
påverkar vattenstatusen i omgivande vattendrag och sjöar.
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Kommunalt avlopp
Kommunen har åtta reningsverk (2021). De flesta fungerar mycket bra,
reningsverket i Sunhultsbrunn har dock problem med inläckage av dagvatten. I
Hullaryds verksamhetsområde saknas i dagsläget reningsverk, vilket är på gång att
åtgärdas. Utfasning av Frinnaryds reningsverk kommer sannolikt ske i samband
med att överföringsledningar byggs och tas i bruk.

Enskilt avlopp
I Aneby kommun har 1300 hushåll egna brunnar för avlopp eller är anslutna till
små gemensamma anläggningar. Systemen för de enskilda avloppslösningarnas
reningsgrad skiljer mycket beroende på ålder, underhåll och val av system. Många
har en betydande andel brister, framförallt handlar det om en hög belastning av
fosfor i vattnet.
Kommunen står för både tillståndsgivning och tillsyn gällande enskilda avlopp i
kommunen. I Aneby kommun finns två olika kravnivåer på reningen av fosfor i
de enskilda avloppen, normal nivå där minst 70% av fosforen renas, och hög
skyddsnivå som innebär en 90%-ig rening av fosfor. Det finns också en kravnivå
för hälsoskydd som innebär ett ökat krav på rening av bakterier i vissa områden.
Vilken kravnivå som finns avgörs av miljöenheten som gör enskilda bedömningar
baserat bland annat på behovet av att skydda övergödda vattendrag och risk för
hälsovådlig spridning av sjukdomsframkallande bakterier.

Avfallshantering
I Aneby kommun ansvarar Amaq för hantering av hushållsavfall. Samarbete inom
avfallsfrågor sker med grannkommuner. Sophämtning sker på entreprenad.

VILJERIKTNING
•

Kommunen arbetar för att minska avfallsmängden och öka återbruket.
Arbetet på Kretsloppsgården är en viktig del i detta.

•

Andelen hushållsavfall som går till materialåtervinning och biologisk
återvinning ska öka genom till exempel utsortering av textilier och
förbättrad utsortering av matavfall.

•

Aneby kommun vill och behöver samverka inom avfallsfrågor med andra
kommuner.

Återvinningsstationer
I Aneby kommun finns i nuläget nio återvinningsstationer (2020) där hushållen
kan lämna småbatterier, tidningar samt förpackningar av glas, metall, papper och
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plast. Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen
och förväntas minska i antal när bostadsnära insamling förverkligas.

Återvinningscentral
Vid återvinningscentralen vid Kretsloppsgården i Aneby tätort kan hushåll och
verksamhetsutövare lämna trädgårdsavfall, grovavfall, el-avfall, textiler, farligt
avfall samt förpackningar och tidningar. Saker som kan tänkas ha ett värde för
någon annan tas omhand för upprustning och försäljning.

Avfallsupplag
Inom Aneby kommun finns ett tiotal avslutade avfallsupplag. Det största av dessa
är Hullaryds avfallsupplag där, arbete med sluttäckning pågår.

Fjärrvärme
Fjärrvärme innebär att flera byggnader är anslutna till en gemensam värmekälla i
stället för att varje enhet har ett eget system. Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq)
äger och ansvarar för ledningsnätet som bland annat är draget genom de områden
i Aneby tätort där industrier och större flerbostadshus är belägna. I början av 2021
fanns drygt 260 anslutningar till fjärrvärmenätet.
Produktionsanläggningen drivs idag helt med biobränslse. Anläggningen har en
stor flexibilitet vilket gör att den kan anpassas till både ett ökande och minskande
kundunderlag.
Anläggningen klarar utsläppsnivåerna idag och i princip även då förordningen om
medelstora förbränningsanläggningar börjar gälla för Anebys anläggning år 2030.
Två av de fyra pannorna kommer då att ha för höga utsläpp av stoft, men
fortfarande ligga under gränsvärdet för utsläpp av kväveoxider. Detta innebär en
nyinvestering eller ombyggnad på sikt.

VILJERIKTNING
•

Fjärrvärmeverket ska fortsatt drivas med biobränsle.

•

Kommunen arbetar för att fler påkopplingar ska ske där
fjärrvärmeledningar finns framdragna.

Kraftledningar
Enligt Svenska kraftnäts magnetfältspolicy bör byggnader där människor
långvarigt uppehåller sig, inte ligga inom ett avstånd på mellan 80 och 130 meter
(beroende på styrka) från ledningen. Inom dessa avstånd från befintliga ledningar
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ska inga bostäder planeras, och övriga detaljplaner samrådas med ledningsägaren.
Även skyddsavstånd för uppförande av master och vindkraftverk finns i
anslutning till kraftledningar. E.ON Elnät Sverige AB och Jönköpings Energi är
näträttshavarna i Aneby kommun.

Karta 2.10.2 - Kraftledningar

VILJERIKTNING
•

Kommunen kommer fortsatt arbeta för att markförlagda ledningar ska
anläggas vid nya projekt.

Fiber och telefoni
En förutsättning för att personer och företag ska etablera sig på landsbygden är
tillgång till infrastruktur som anslutning till ett optiskt fibernät innebär.
Kommunen har sedan hösten 2018 via fiberföreningarna fullt utbyggt nät, vilket
innebär att alla hushåll i kommunen har tillgång till eller haft möjlighet att ansluta
sig till fiber.
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Kopparnätet har successivt släckts ner och den trådbundna telefonin ersätts av
telefoni via fiber eller med mobil. Bastäckningen är fullgod i hela kommunen,
dock räcker den inte till utifrån dagens teknikbehov. Täckningen för olika nät
varierar mycket beroende på plats. Mobiloperatörernas täckningskartor visar deras
exakta utbredning.

VILJERIKTNING
•

Kommunen arbetar för förbättrad mobil täckning i hela kommunen.

•

Kommunen arbetar för att fler ska ansluta sig till fibernätet, framförallt vid
nyexploatering.

Försvarsmaktens intressen
Kommunen ska vid följande ärendehantering remittera Försvarsmakten:
•

Samtliga plan- och lovärenden inom påverkansområden kring riksintressen
oavsett byggnadshöjd

•

Samtliga ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse alternativ högre än 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse. Med sammanhållen bebyggelse avses de
områden som utgör tätort på lantmäteriets översiktskarta 1:250 000

•

Samtliga översiktsplaner, VA-planer, fördjupade översiktsplaner, tematiska
översiktsplaner samt alla tillägg till dessa

•

Samtliga ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken för nya eller utökning
av befintliga täkter (så som grus, sand med mera)

•

Samtliga vägplaner för alla typer av vägar inom påverkansområden kring
riksintressen

•

Samtliga ärenden avseende områdesskydd enligt miljöbalkens 7:e kapitel
(så som naturreservat, Natura 2000, vattenskydd med mera) inom
påverkansområden kring riksintressen samt de ärenden som omfattar
Fortifikationsverkets fastigheter

•

Samtliga ärenden som rör sjökablar samt kablar och ledningar (både luftoch markkablar) på land som kopplas till linje/stomnätet

Följande intresseområden för Försvarsmakten finns inom Aneby
kommun:
•

Lågflygningsområde med påverkansområde
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Karta 2.10.3 – Försvarsmaketens riksintressen

Läs mer
De nationella miljömålen
Miljömål för Aneby kommun 2011-2025
Hemsidan: Sveriges miljömål
Vattendirektivet
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Säkerhet och risker
Det moderna samhället är i många avseenden sårbart och komplext och det kan
vara svårt att helt skydda sig mot oförutsedda händelser, olyckor och kriser.
Kommunerna utgör grunden i samhällets krissystem. De ska planera för ett så
säkert och robust samhälle som möjligt och verka för att skador på människor,
miljö och egendom förhindras, begränsas eller minimeras. Varje kommun är
skyldig att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter har en god förmåga att stå
emot och hantera störningar.
Aneby kommun har en Risk- och sårbarhetsanalys antagen år 2017 som pekar ut
potentiella händelser och olyckor i Aneby kommun som kan bli mycket allvarliga
för kommunen och kommunens invånare.

VILJERIKTNING
•

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten kring
säkerhetsklassad eller skyddsvärd information.

Nedan presenteras risker och sårbarheter som bör finnas i åtanke vid all fysisk
planering.

Naturhändelser och klimateffekter
Klimatförändringar
Extrema väderhändelser och naturolyckor såsom värmebölja, torka, skyfall,
stormar, översvämningar, ras och skred förväntas bli allt vanligare till följd av
klimatförändringarna.

Invasiva arter
Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska
mångfalden eftersom de konkurrerar ut inhemska arter och försämrar
ekosystemens funktion. Invasiva arter kostar årligen stora summor i
bekämpningsåtgärder, minskad produktion och förstörd egendom. De arter som
riskerar att bli ett problem i Aneby kommun är lupiner, parkslide, jättebalsamin
och björnloka. Dessa växter kräver särskilda insatser när de bekämpas, eftersom
konventionell ogräsrensning snarare riskerar att öka deras spridning.

VILJERIKNING
•

Kommunen arbetar aktivt för att sprida information om invasiva arter och
för att bekämpa de bestånd som finns.
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Störning i teknisk infrastruktur och
försörjningssystem
Störningar i elektroniska kommunikationer
Detta innefattar telekommunikationer, internet och radio. Det kan finnas många
skäl till avbrott i elektroniska kommunikationer: handhavandefel, avgrävning eller
annan fysisk åverkan på kommunikationsledningar, dataintrång och andra
avsiktliga avbrott, obehörig avlyssning eller förändring av informationen under
överföring.

Transportstörningar
Transport innefattar förutom fysisk transport även infrastruktur, trafikstyrning
och drift samt tjänsteproduktion. Genom Aneby går södra stambanan där både
gods- och persontåg passerar. En järnvägsolycka skulle få stora konsekvenser på
människors liv, hälsa samt på närmiljön. I Aneby finns även några regionalt viktiga
omledningsvägar för fordonstrafik.
Trafikverket är huvudman för större vägar och järnvägar inom kommunen. Vid
planläggning är Trafikverket en del av samrådskretsen och tar därmed del av
kommunens samtliga planförslag. Vid exploatering nära järnväg eller större vägar
är det viktigt att tidig dialog förs med Trafikverket.

Störningar i elnätet
Det finns många orsaker till avbrott i elnätet; väderrelaterade fenomen, tekniska
fel, handhavande fel så som exempelvis avgrävning. Konsekvenserna kan bland
annat vara utkylda lokaler och boenden, utslagen telekommunikation, begränsad
framkomlighet på vägar och inom omsorgssektorn kan utrustning som liftar och
trygghetslarm slutar att fungera.
I Aneby kommun är det Eon AB och Jönköpings Energi som är nätägare. Aneby
kommun har elmatning till tätorten från regionnätet från två olika håll som ger
stor redundans, vilket minskar risken för avbrott.

Bränsleförsörjning
Bränsleförsörjningen i olika former har en mycket stor betydelse för det moderna
samhället - framförallt inom transportsektorn, men även bränsleförsörjningen till
reservelverk som ska kunna fungera vid långvariga elavbrott. Ett avbrott i
bränsleförsörjningen kan redan efter en kort tid orsaka allvarliga
följdkonsekvenser i samhället, riskera livsmedelstransporterna och hemsjukvården
exempelvis. Konsekvenserna för samhällsviktig verksamhet vid långvarigt
elavbrott och störningar i elleveranserna i kommunen visar ett stort behov av att
säkra bränsleförsörjningen. Att öka försörjningstryggheten i samhället är inte en
uppgift för en enskild aktör utan det krävs samverkan och åtgärder av alla aktörer
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i försörjningskedjan, dvs. såväl oljebolag, distributörer, försäljningsställen och
slutanvändare.

Störningar i vattenförsörjning
Störningar i dricksvattenförsörjningen kan bero på kontaminerat vatten på något
sätt eller på avbrott i distributionen av vatten. Viss risk för oönskad påverkan på
några av vattentäkterna av olja/kemikalier finns från vägar och
lantbruksverksamhet.

VILJERIKTNING
•

Kommunen ska samråda med ledningsägare i exploateringsärenden.

•

När nya vattentäkter tas i bruk bör dessa skyddas med
vattenskyddsområde.

Beredskap och skydd mot olyckor
Farlig verksamhet
Verksamheter som kan innebära risk för omgivningen genom gasutsläpp,
explosioner mm finns på flera håll. Hit hör till exempel bensinstationer,
gasledningar, bränsledepåer samt lager och butiker som hanterar explosiva eller
brandfarliga ämnen. Vid nybyggnation krävs skyddsavstånd till annan bebyggelse.
Skyddsavstånd mellan miljöfarlig verksamhet och bebyggelse ska utredas i varje
enskilt fall, både vid nyetablering av verksamhet nära bebyggelse och vid
nybyggnation intill befintlig verksamhet.

Störningskänsliga objekt
Hit räknas skolor, äldreboenden och sjukhus men också större samlingslokaler
eller andra platser där många personer vistas. Till störningskänsliga objekt hör
också de viktigaste samhällsfunktionerna: elförsörjning, vattendistribution,
fjärrvärme, avfallshantering samt kommunikationer. Många risk- och
störningskänsliga objekt är kringgärdade med synliga eller osynliga restriktioner.
Förutom de generella skyddsavstånd och gränsvärden som gäller för olika typer av
verksamheter finns även särskilt avgränsade skyddsområden för bland annat
vattentäkter, avfallsupplag, reningsverk mm.

Vägar och järnvägar med farligt gods
Den övervägande delen farligt gods går via södra stambanan som passerar genom
Aneby tätort och Frinnaryd. En olycka med farligt gods skulle kunna kräva en
utrymning inom ett avstånd på 300 meter eller mer. På detta avstånd finns
särskilda boenden, skolor, bostäder, industrier, samt större delen av
108

271

centrumbebyggelsen i de orter järnvägen passerar. Järnvägen passerar även
Svartån och går längs med sjöarna Anebysjön och Ralången vilket skulle kunna
leda till stora konsekvenser vid olycka med farligt gods då föroreningar sprids
snabbt och långt med vatten. Rekommenderad väg för transport av farligt gods är
Riksväg 32.

Trafikolyckor
Trafikolyckor sker frekvent i kommunen. Ett behov av ökad säkerhet och
framkomlighet finns på väg 32 norrut från Marbäck genom Sunhultsbrunn till
Säby samt på väg 132 mot Huskvarna och Jönköping.

Beredskap och insatstider
Med insatstid avses tiden från det att larm inkommit till räddningstjänsten och till
dess att räddningsarbetet har påbörjats. Insatstiden kan vara avgörande för att
rädda liv vid akuta olyckor och tillbud. Vissa verksamheter, som exempelvis
särskilda boenden, bör ligga där insatstiden är kort.
Vid planering och lovgivning ska räddningstjänstens insatstider och
utryckningsvägar beaktas.

VILJERIKTNING
•

Vid åtgärder i närheten av miljöfarliga verksamheter ska en riskbedömning
genomföras.

•

Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled för farligt gods ska
riskbedömas innan beslut om detaljplan och bygglov tas.

•

Kommunen arbetar aktivt för att väg 32 mellan Marbäck och Traneryd
samt mellan Eksjö och Sunneränga och väg 132 mot Jönköping ska
förbättras för en ökad trafiksäkerhet.

•

Vid planering och lovgivning ska räddningstjänstens insatstider och
utryckningsvägar beaktas.

Miljörisker
Förorenade områden
I kommunen finns ett knappt hundratal registrerade områden med kända eller
möjliga föroreningar, varav ungefär hälften är riskklassade. Det finns tio kända
gamla avfallsupplag och för två av dessa gäller särskilda områdesbestämmelser.
Vid nyexploatering eller förändrad användning av dessa markområden kan
provtagningar bli aktuellt.
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Utsläpp till luft
Utsläpp av skadliga ämnen till luften har en negativ effekt på människors hälsa. I
tätbebyggda områden är ofta partiklar eller gaser som uppkommer från
fordonstrafik en stor källa till utsläpp. Mindre tätorter eller sammanhållen
bebyggelse på landsbygden kan ha problem med utsläpp som genereras från
småskalig vedeldning. Vid senaste mättillfället i Aneby tätort var luftkvaliteten i
huvudsak god.

Buller
Buller definieras som ett oönskat störande ljud. Buller är den miljöstörning som
berör flest människor. Det kan ha negativ effekt på prestation, inlärning och
sömn. Bullrets spridning avgörs bland annat av typen av mark, topografi, väder
och vind. Vägtrafiken står för den vanligaste bullerstörningen. I Aneby är södra
stambanan en markant bullerkälla som även orsakar vibrationsproblem. Andra
bullerkällor som finns i kommunen är skjutbanor och vindkraftverk.
Vid planläggning ska bullerutredningar göras vid behov. Vid bebyggelse i
anslutning till järnvägen ska dessutom vibrationer utredas.
Störande verksamheter bör inte förläggas i tysta områden utan kan med fördel
placeras i områden som redan är påverkade av buller, exempelvis nära befintliga
verksamheter eller befintlig infrastruktur såsom väg och järnväg.

Ljuspollution
Ljuspollution eller ljusföroreningar sker då ljusets riktning är ineffektiv eller då
överflödig belysning används och lyser upp mer än vad som är tänkt.
Överanvändning av belysning påverkar nattaktiva djur och nattaktiva pollinerande
insekter negativt. För människor kan det orsaka sömnproblematik.

Radon
Radon är en färg- och luktlös gas som avgår från berggrund och jordarter som
innehåller uran. Radon i inomhusluft ökar risken för att få lungcancer. Samtliga
fastighetsägare ska mäta radonhalten i sitt hus. I Aneby kommun finns ingen
lågriskmark.

Elektromagnetisk strålning
Elektromagnetiska fält finns framförallt i anslutning till de stora kraftledningarna
som genomkorsar kommunens västra delar. Andra strålningskällor är mindre
kraftledningar, tele- och TV – master etc. Det är i dagsläget oklart hur och om
magnetfält påverkar människors hälsa.
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Karta 2.11 - Kraftledningar

VILJERIKTNING
•

Vid sanering ska hänsyn tas till framtida översvämningsrisk så att området
inte återförorenas eller att föroreningar riskerar att spridas i framtiden.

•

Kommunen ska arbeta för att bibehålla en god luftkvalitet, främst genom
förutsättningar för förändrade transporter.

•

Störande verksamhet bör inte förläggas nära sammanhållen bebyggelse
eller i områden som pekats ut som opåverkade områden.

•

Vid planering av gatubelysning i tätorterna och längs med vägar ska
nedåtriktade ljuskällor användas.

•

Vid ny bebyggelse ska det säkerställas att byggnaden uppförs med
radonskyddande konstruktioner där behov finns.

•

Eventuella nya kraftledningar och elektriska anläggningar ska utformas
eller förläggas så att exponering för magnetfält begränsas.
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Läs mer
Naturvårdsverkets hemsida: Invasiva främmande arter
Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förorenade områden i länet. Se även EBH-kartan för
att se potentiellt förorenade områden.
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Strukturbild
Strukturbilden redovisar översiktsplanens huvuddrag. Det är breda penseldrag och
i vissa fall generaliserat. Efterföljande kapitel är en fördjupning och ger en mer
detaljerad bild på förslagen till utveckling av olika områden.

Karta 3.1.1 - Strukturbild

Bebyggelseutveckling
Översiktsplanen redovisar möjligheter till utveckling av bostäder och
verksamheter i alla delar av kommunen, både i tätorterna, byarna och på
landsbygden. Ungefär hälften av kommunens befolkning bor i någon av de
mindre tätorterna, byarna eller på landsbygden medan andra hälften är bosatta i
centralorten. Det eftersträvas en bebyggelseutveckling som kan bidra till att stärka
underlaget för bland annat skola, kollektivtrafik, omsorg och annan service.
Kommunen ser gärna att nya bostäder och service kommer till i de utpekade
utvecklingspunkterna, bebyggelsenoderna och de befintliga aktiva stråken.
I kommunens östra del ligger ett fideikommiss vilket påverkar
planeringsförutsättningarna där.
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Begreppsförklaring nod: En nod eller knutpunkt är en ansamling av bebyggelse eller funktioner
som på en översiktlig nivå har ett strategiskt läge för kommunen. Det kan exempelvis handla
om bostäder, service eller resor. En nod kan vara strategiskt viktig i olika nivåer: regional,
kommunal eller lokal. En nod har tydliga kopplingar till närliggande noder.

Karta 3.2.2 - Bebyggelseutveckling

Utvecklingspunkter på landsbygden
Aneby har en stark tillväxt även utanför centralorten. Framförallt i kommunens
västra delar med nära koppling till Jönköping sker utveckling på ett flertal ställen.
Utvecklingspunkterna utgörs både av LiS-områden (landsbygdsutveckling i
strandnära läge) och av områden på landsbygden utanför strandskyddet.

Bebyggelsenod
Flera av kommunens mindre tätorter och byar fungerar som bebyggelsenoder. De
har en stark bygemenskap och vissa servicefunktioner. Många av
bebyggelsenoderna har förskola, de flesta har kommunalt VA och vissa har andra
typer av verksamheter knutna till sig. Kommunen ser positivt på att samtliga
bebyggelsenoder utvecklas än mer för att ge underlag för befintlig och eventuell
tillkommande service. I de centrala delarna av noderna lokaliseras främst bostäder
medan verksamheter med fördel förläggs lite längre ut.
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Bebyggelsenod med utökad service
Aneby tätort, Vireda och Sunhultsbrunn är bebyggelsenoder med utökad service
av olika slag. Framförallt är de utpekade för att det finns grundskola och för att de
bör stärkas i sin roll som lokala servicenoder för omgivande landsbygd.
Aneby tätort är kommunens centralort med det största utbudet av service,
arbetstillfällen och kollektivtrafik till kommunala och regionala mål. Anebys
koppling mot större arbetsmarknadsregioner via Södra stambanan och regionala
busslinjer erbjuder en betydande utvecklingspotential där Aneby resecentrum är
ett viktigt nav. Hur Aneby tätort utvecklas har därför stor betydelse för hela
kommunen och även för delar av grannkommunerna.
Sunhultsbrunn har goda kopplingar till Tranås, Eksjö och Aneby tätort med
kollektivtrafikförbindelser till dessa orter. Utöver detta finns ett antal lokala
verksamheter samt skola och förskola.
Vireda blir en naturlig knutpunkt för landsbygden i kommunens västra del på
grund av grundskolan som ligger där. I Vireda finns även ett antal verksamheter
intressanta ur ett lokalt och regionalt perspektiv.
Utanför kommungränsen är de viktigaste servicenoderna Tranås, Eksjö, Nässjö,
Gränna, Huskvarna och Jönköping. Dessa samt kopplingar dit är viktiga för
tillgång till service som inte finns inom kommunen.

Aktiva stråk
I Aneby finns två aktiva stråk utpekade. Dessa har god kollektivtrafik och är
tillsammans med Södra stambanan de huvudsakliga länkarna till servicenoderna
utanför den egna kommunen.
Utifrån detta ser kommunen gärna att bebyggelse tillkommer längs med de aktiva
stråken, både i form av bostäder och verksamheter. Att lokalisera bostäder och
verksamheter nära redan existerande infrastruktur har fördelar då befintlig
kollektivtrafik kan nyttjas och stärkas. För verksamhet är god infrastruktur en
förutsättning, och redan bullerstörda områden kan utnyttjas på ett effektivt sätt.
Frinnaryd, Hullaryd, Vireda och Haurida ligger som i ett pärlband mellan
Sunhultsbrunn och Lekeryd och bör på sikt kunna utvecklas till ett aktivt stråk.

Landskapskaraktärer
Naturen i Aneby kommun bjuder på en stor variation. Mest karakteristiskt är ett
mosaikartat landskap med skog, åkertegar och sjöar varvade i en kuperad terräng.
I mitten av kommunen, i norr-södergående riktning, ligger Svartådalen som också
utgör kommunens mosaikartade odlingslandskap. Här finns flera skyddade
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kulturmiljöer- och naturmiljöer samt vattensystemet Svartån-Noån. Inom detta
område behöver eventuell exploatering ta stor hänsyn till omgivande landskap.
Område är även viktigt för rekreativa syften.
Kommunens östra och västra delar är indelade i mosaikartat skogslandskap och
skogsdominerat landskap. Flera av dessa områden är så kallade ostörda områden
och kan bjuda på naturupplevelser utan mänsklig inblandning.
Det mosaikartade skogslandskapet har jordbruksmark insprängt i landskapet
och innebär många kant- och brynzoner, vilket skapar stor dynamik i
landskapsupplevelsen och utgör goda boplatser för många djurarter.
Det skogsdominerade landskapet är viktigt för kommunens skogsnäring och
utgörs främst av produktionsskog med gran som huvudart.

Karta 3.1.3 - Landskapskaraktärer
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Bebyggelse
Bebyggelse inom kommunen är en förutsättning för tillväxt. Kommunens mål
gällande bebyggelse är att erbjuda goda livs- och boendemiljöer i alla skeden i livet
samt erbjuda attraktiv industrimark för företag. Bebyggelse omfattar både
bostäder, verksamhetslokaler och industrier. I vissa fall är det kommunen eller den
kommunala bostadsstiftelsen som uppför byggnationer, men i de flesta fall är
kommunens uppgift att planera ändamålsenliga tomter till privata initiativ.

Karta 3.2.1 – Befintlig och planerad bebyggelse

VILJERIKTNING
•

Kommunen vill växa på ett hållbart sätt både i tätort och på landsbygd
vilket innebär olika slags utmaningar och förhållningssätt. Detta kräver
flexibel planering och öppenhet för olika innovationer och lösningar.

•

Nya bostäder och verksamheter planeras och lokaliseras så att det är
attraktivt att välja kollektivtrafik i större utsträckning.

•

Många olika kompetenser samverkar under både planering och byggskede
för att skapa så hållbara byggnadsstrukturer som möjligt.
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•

Nybyggnation bör landskapsanpassas vilket gynnar både biologisk
mångfald, friluftsliv och rekreation. En anpassning till befintlig topografi
och vegetation ska eftersträvas.

•

Ekosystemtjänster integreras i befintlig bebyggelse samt vid
anspråkstagande av ny mark.

•

Nya detaljplaner ska ta hänsyn till de konsekvenser ett förändrat klimat
kan ha på platsen.

•

Vid upphandling bör Aneby kommun ställa hållbarhetskrav. Lokalt
producerat eller återanvänt material används där det är möjligt.

•

Befintliga byggnader i kommunens verksamheter klimatanpassas.

•

Offentliga byggnader används som föredöme för energieffektivisering och
förnybar energianvändning.

•

Förskola och skola är en viktig samhällsservice och ska finnas med i ett
tidigt skede i planeringen av exploateringsområden.

•

Bebyggelsen och de allmänna platserna ska präglas av god tillgänglighet.

Ett hållbart byggande
Kommunen strävar efter hållbarhet inom all typ av bebyggelse. Nedan presenteras
några områden som möjliggör långsiktig hållbarhet socialt, ekonomisk och
miljömässigt.
Läs mer om riktlinjer vid fysisk planering utifrån kommande klimatförändringarna
under Klimatförändringar.

Mångfald
En blandad bebyggelse där olika typer av bostäder, arbetsplatser och service
varvas med grönområden och grönstråk möjliggör en blandad
befolkningssammansättning och stödjer en långsiktig social och ekonomisk
hållbarhet. Det skapar dessutom större variation och gör livsmiljön både tryggare
och mer intressant då fler personer är i rörelse under en större del av dygnet.

Lokalisering och placering
Både lokalisering och placering av ny bebyggelse är avgörande för vilket avtryck
den gör på omgivningen och naturen. Det är viktigt att naturens värden belyses,
stärks och integreras i den bebyggda miljön. Ekosystemtjänster ska vid planering
alltid beaktas.
Ny bebyggelse har också möjlighet att tillföra områden sådant de i dagsläget
saknar. God lokalisering kan handla om att ge kollektivtrafiken ett stärkt underlag
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eller om att nyttja befintlig infrastruktur för exempelvis vatten och avlopp. God
placering handlar exempelvis om att se över var på tomten ett hus ska stå för att
skapa lä, ta vara på ljuset och nyttja skuggning.

Arkitektur och konst
Arkitekturen påverkar upplevelsen av byggnader och miljöer och har på så sätt
inverkan på invånarnas trivsel. Arkitekturen bidrar både till estetiska värden och
till god funktionalitet. På kort sikt kan god arkitektur med väl genomtänkta
lösningar vara svårt att motivera ekonomiskt, men det är långsiktigt lönsamt
eftersom sådana byggnader har lång livslängd. Dessutom kan byggnader med god
arkitektur under sin levnadstid ofta komma att innehålla olika typer av
verksamheter utifrån tidens behov. Höga arkitektoniska värden ökar dessutom
orternas attraktivitet och bygger kommunens varumärke.
Konst är ett vitt begrepp och kan känneteckna många olika former av kreativt
skapande. Konst står inte i motsats till funktionalitet utan kan med fördel
integreras i offentliga miljöer i stället för att stå som separata objekt. Konst kan
bidra till en känsla av omsorgsfullhet och kan öka den upplevda tryggheten. Vid
offentliga byggnationer kan en liten procentsats av exploateringskostnaden
avsättas till konst i någon form inom projektet.

Klimatsmart nybyggnation
Klimatpåverkan från bebyggelse sker både i byggskedet och från byggnadens
löpande energianvändning. Bebyggelse, infrastruktur, transporter, energilösningar
och produktion behöver samordnas till en hållbar helhet.
Planering, byggande och drift ska genomsyras av resurseffektivitet och då inte
bara syftat på ekonomiska aspekter. Klimatsmart bebyggelse kan kräva en större
budget initialt, men över tid vinner både kommunen och klimatet på det.
Byggfasens klimatpåverkan står för en stor andel av byggnadens totala
klimatpåverkan under hela sin livslängd. Material med låg klimatpåverkan bör
prioriteras. Vid nybyggnation ska nya resurssnåla tekniker och systemlösningar
uppmuntras.

Klimatanpassning av befintlig bebyggelse
Den klimatpåverkan befintlig bebyggelse har kan minskas genom insatser som
minskar energiåtgången. En förbättrad isolering och tätning kan ha stor påverkan i
längden, liksom ett anpassat ventilationssystem. För flerbostadshus kan individuell
mätning av elförbrukning, värme och vatten vara ett starkt incitament att minska
sin åtgång. Med ett förändrat varmare klimat kommer behovet av att kyla
byggnader och dess utemiljöer bli större. Att använda vegetation för att skugga är
ett klimatsmart och kostnadseffektivt första steg.
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Förtätning i tätorter och byar
I kommunens tätorter och kring byarna eftersträvas förtätning vilket innebär en
strävan mot fler flerbostadshus i centrala lägen. Att bygga tätare har många
fördelar – det blir lättare och mer kostnadseffektivt att samordna infrastruktur
såsom vatten och avlopp, trafik och kollektivtrafik. Det innebär också hushållning
med marken. En annan vinst är kortare avstånd mellan målpunkter vilket främjar
både barns rörelsefrihet och bilfria transporter.
Förtätning kan innebära att grönytor och annan mark som släpper igenom vatten
beläggs eller bebyggs med hårdgjorda och ogenomsläppliga material, vilket kan
orsaka problem. Dels måste dagvattnet ha någonstans att ta vägen, vilket ställer
krav på att andra gröna ytor ska kunna hantera vatten från utanförliggande
områden. En hög andel hårdgjord yta, som i Aneby tätort, skapar också så kallade
urbana värmeöar, ett fenomen som gör att tätorter är varmare och torrare än
omkringliggande landsbygd. Detta gör att utemiljöer och byggnader i högre grad
kommer behöva skuggas och kylas.

Nybyggnation på landsbygden
Aneby kommun är beläget i en flerkärnig region, och därför är det viktigt att det
finns möjlighet att leva och verka i alla kommundelar. Det kan handla om
möjligheter till generationsboenden, avstyckningar för att tillskapa nya bostäder
eller att verksamheter växer eller förändras.
Flera olika platser i kommunen har mark som är lämpliga för byggnation, genom
att den inte hyser höga naturvärden men ändå är belägen i vackra omgivningar
eller ligger strategiskt nära målpunkter. Eftersom detaljplan ofta saknas för
landsbygden prövas varje ansökan om byggnation utifrån sina unika
förutsättningar. Jordbruksmark ska generellt inte planläggas för bostäder eller
annan verksamhet.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LiS
Landsbygdskommuner har möjlighet att på vissa ställen upphäva eller ge dispens
från strandskyddet, så kallade LiS-områden, för att skapa attraktiva lägen för
byggnation. I Aneby kommun finns många vackra sjöar och vattendrag där
byggnation för bostadsändamål eller turistnäring kan lämpa sig.

Bostäder
Aneby har en befolkning som är spridd över kommunens alla delar. Kommunens
boendestruktur består av villor och flerfamiljshus upp till fyra våningar. Ungefär
hälften av Anebys kommuninvånare är bosatta i Aneby tätort där den
huvudsakliga affärsverksamheten och servicen finns. Enskilda avstyckningar samt
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avstyckningar på familjegårdar är relativt vanligt i kommunen. I viss mån
förekommer även omvandling från fritidshus till permanentboende.
Stiftelsen Aneby Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar
hyresbostäder, affärs- och kontorslokaler i Aneby tätort. Stiftelsens främsta
uppgift är att främja hållbara och prisvärda bostäder för alla.
Grupp- och serviceboenden finns i centralorten Aneby.

Karta 3.2.2 – Befintliga och planerade bostadsområden

En fungerande flyttkedja
Det behövs fler bostäder som gör det möjligt att bo i Aneby i alla skeden av livet,
oavsett behov. I en fungerande flyttkedja finns möjlighet att flytta till större och
mindre boenden i olika upplåtelseformer vartefter behov uppstår. I Aneby finns
ett behov av fler mindre lägenheter för studerande, de som skaffar sitt första
boende och arbetspendlande. Äldre måste vid behov kunna flytta från gård eller
villa till trygghetsboende, lägenhet eller en bostad i markplan med närhet till
service. Att äldre har möjlighet att flytta frigör större boenden som det idag finns
en hög efterfrågan på från exempelvis barnfamiljer.
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Utveckling bostäder
För att uppnå målsättningen om 7500 invånare år 2035 behövs ett nytillskott av
cirka 25 bostäder per år.
Områden i och runt Aneby tätort börjar se en ökad efterfrågan på både
villatomter och flerbostadshus då kommunens befolkning växer. Aneby kommun
blir i allt högre grad en del av arbetsmarknadsregionen Jönköping och då uppstår
naturligt en efterfrågan på bostäder med goda kommunikationer mot Huskvarna
och Jönköping. Även områden med god koppling till Tranås, Nässjö och Eksjö är
intressanta för tillkommande bebyggelse, liksom områden nära kommunens
tätorter och byar. Aneby kommun stödjer fortsatt initiativ att stycka av tomter på
landsbygden i hela kommunen.

Konceptboenden
På landsbygden finns utrymmen som inte finns i staden och därmed
förutsättningar för utveckling av så kallade konceptboenden. Detta innebär en
grupp bostäder som samlar ett antal personer kring ett gemensamt intresse. Det
kan vara exempelvis hästgårdar, ekobyar, åldersintegrerade boenden eller boende
kring en golfbana.

VILJERIKTNING
•

Vid nybyggnation eftersträvas bostadstyper och upplåtelseformer som
kompletterar den befintliga bebyggelsen.

•

Ett tillfredställande utbud av små lägenheter eftersträvas.

•

Kommunen har tomter planerade för bostadsändamål i beredskap att sälja
på efterfrågan samt uppmuntrar privat nyexploatering av områden.

•

Sammanhängande bebyggelse planeras strategiskt för att främja service
och infrastruktur.

•

Kommunen ska ha en beredskap för särskilt boende och andra boenden
anpassade till specifika behov.

•

Vid lokalisering av äldreomsorg och LSS boende ska räddningstjänstens
insatstider för att rädda liv tas i beaktning.

Industrimark
Tillgång till industrimark och lokaler för företagsetableringar är av stor vikt för
expansion och nyetablering av företag. Industrimark bör ha god tillgänglighet för
transporter. Nya verksamhetsetableringar ska planeras så att leveranser och
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transporter inte behöver gå genom bostadsområden. I dagsläget finns planlagd
industrimark i Aneby tätort och i Sunhultsbrunn. Tänkta områden för
industrimark finns utanför Aneby tätort, mot Bälaryd, i Frinnaryd samt Hullaryd.
Industrier bör inte begränsa framtida bostadsutbredning eller ta värdefull
naturmark i anspråk. Det är viktigt att beakta den långsiktiga hållbarheten
eftersom viss industri kan göra att marken blir obrukbar i framtiden. Industrier
kan i vissa fall användas som bullerskydd om de förläggs exempelvis nära en
järnväg, vilket hindrar bullret från järnvägen att nå närliggande bostäder.
Många industrier kräver stora ytor hårdgjord mark vilket kan få konsekvenser i
dagvattnets avrinningsområde. Det är viktigt att dagvattnet omhändertas lokalt
eftersom en stor mängd dagvatten annars kan skapa problem på andra platser och
dessutom riskera att föra med sig eventuella föroreningar från industrierna.

Karta 3.2.3 – Befintliga och planerade områden för verksamheter

VILJERIKTNING
•

Det ska finnas en god planberedskap för utveckling av industrimark.

•

Industrimark placeras med tanke på långsiktig hållbarhet.
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•

Krav på lokal dagvattenhantering ställs vid nyanläggning av
industriområden.

Läs mer
Boverkets hemsida: Hållbart byggande och förvaltning
De nationella miljömålen
Miljömål för Aneby kommun 2011-2025
Hemsidan Sveriges miljömål
Bostadsförsörjningsplan
Äldreomsorgsplan och Bilaga till Äldreomsorgsplan
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Aneby tätort
Aneby är kommunens centralort med drygt 3700 invånare (2019). Ortens
attraktivitet och utveckling är viktig för hela kommunen. I tätorten finns
merparten av den kommunala och regionala servicen samt ett kommersiellt
centrum. Attraktiva offentliga miljöer som gator, parker och torg skapar
mötesplatser i kommunens centrum. Aneby har idag goda förbindelsemöjligheter
till Huskvarna/Jönköping, Eksjö, Tranås och Nässjö vilket möjliggör
arbetspendling. Stationsläget vid södra stambanan gör det även lätt att ta sig till
störres städer och målpunkter längre bort.
En attraktiv tätort kännetecknas av bland annat närhet till barnomsorg, skola,
butiker, parker och natur och goda kollektivtrafikförbindelser samtidigt som den
erbjuder ett brett bostadsutbud. Trygga och säkra miljöer är viktigt, liksom skydd
från trafik och buller. För samhälles attraktivitet är det av betydelse att byggnader,
gaturum och offentliga platser ges en omsorgsfull gestaltning som beaktar alla
nivåer från övergripande lokalisering och gatustruktur ner till gatumöbler och
byggnadsdetaljer. Tätortens visuella karaktär påverkar dess identitet. För besökare
har ortens entréer särskilt stor betydelse för intrycket av orten.

Karta 3.3.1 – Utvecklingsområden i Aneby tätort
Aneby tätort består till största del av villabebyggelse i kvarter av rutnätsstruktur
med en generöst tilltagen gatubredd. Genom Aneby löper södra stambanan, och
Svartån med dess gröna inramning. Tätortens östra del gränsar till friluftsområdet
Furulid och Bredestaddalen som båda har höga natur- och kulturvärden. De är
viktiga rekreationsområden och anses ha högt bevarandevärde. I tätortens östra
halva är därför expansionsmöjligheterna begränsade. En eventuell utbredningen åt
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söder begränsas av Anebysjön och industriområden placerade i anslutning till väg
132. Möjligheter att expandera finns framförallt i tätortens västra halva, norrut
och västerut.

VILJERIKTNING
•

För Aneby tätort eftersträvas en sammanhållen expansion så att den närhet som
finns mellan bostadsområden och natur, fritidsområden, service och centrum
tillvaratas och förstärks.

•

Vid nybyggnation ska hänsyn tas till att bevara omgivande natur och dess
karaktär vilket blir framtida bostadsnära natur.

•

Kommunen arbetar för att service i Aneby tätort ska kunna utvecklas.

•

Utveckling inom befintlig tätortsbebyggelse sker genom
bebyggelsekompletteringar när behov uppstår.

•

Arkitektur och gestaltning av byggnader och områden ska bidra till en
positiv upplevelse av Aneby.

Centrum
Fredstorget med omgivande bebyggelse är Anebys kärna. Förtätning av vissa
kvarter runt torget skulle kunna stärka upplevelsen av torget och möjliggöra för
fler boende och verksamheter i centralt och attraktivt läge. I centrum är
kopplingen mellan resecentrum och Fredstorget särskilt viktig. Det finns ett
behov av att förstärka och förtydliga gång- och cykelstråket, exempelvis genom
skyltning och utsmyckning, mellan dessa punkter.
Svartån rinner genom samhället och stråk och mötesplatser längs med denna har
utvecklingspotential.

VILJERIKTNING
•

Stråket mellan Fredstorget och stationsområdet ska länkas samman och
utvecklas.

•

Kommunen är positiv till att Svartåstråket utvecklas och förstärks med
rekreativa värden.
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Karta 3.3.2 – Utveckling av centrum i Aneby tätort

Entréer
Aneby har flera entréer varav tre bör förstärkas: västra Jönköpingsvägen från
Jönköpingshållet, södra Storgatan från Eksjöhållet samt resecentrum. För
förstagångsbesökare är det viktigt att de känner sig välkomna och lätt hittar till

Karta 3.3.3 – Utvecklingsentréer i Aneby tätort
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tätortens målpunkter. Entrén vid resecentrum är särskilt betydelsefull då det finns
möjlighet att stanna upp och njuta mer av utsmyckningar då man vistas längre på
platsen i väntan på buss eller tåg.

VILJERIKTNING
•

Entréerna in i Aneby ska ge ett välkomnande intryck.

Bostäder
Tätortens äldre, centrala delar består till största delar av kvarter med
villabebyggelse i en rutnätsstruktur. I några kvarter finns även radhus som följer
samma struktur, liksom ett fåtal flerbostadshus inordnade i samma rutnät med
stora bostadsgårdar mellan husen. Bostadsområdena i tätortens ytterkanter består
nästan uteslutande av enfamiljshus i form av villor, kedjehus eller radhus ordnade
i en mer varierande gatustruktur.

Karta 3.3.4 – Utvecklingsområden för bostäder i Aneby tätort
I området kring Hillerstorp finns idag skogsmark som skulle kunna tas i anspråk
för att skapa ett bostadsområde med närhet till befintlig bebyggelse, skola,
förskola och befintlig infrastruktur såsom vägar, VA, cykel- och gångvägar,
fjärrvärme mm. Områdets utbredning begränsas av den jordbruksmark som ligger
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mellan Hillerstorp och Torstorp. Inom området finns ett potentiellt förorenat
vilket påverkar exploateringsförutsättningarna.
I Torstorp finns idag en del spridd bebyggelse. Området ligger på den norra sidan
av väg 132, direkt ovanför bostadsområdet Skärsjö udde. Cykelinfrastruktur finns
delvis utbyggd mellan Torstorp och Aneby centrum. Väg 132 trafikeras av
kollektivtrafik mellan Aneby centrum och Huskvarna/Jönköping med befintligt
stopp i Torstorp. Vatten och avlopp finns framdraget till Skärsjö udde, vilket
möjliggör för kommunalt VA. Områdets läge gör det enkelt att välja hållbara
resealternativ. För pendling till Huskvarna/Jönköping blir restidsbesparingen ca
20 minuter per dag jämfört med en resa från Aneby resecentrum. Området lämpar
sig för bostäder och/eller mindre verksamheter. Inom området finns ett
potentiellt förorenat vilket påverkar exploateringsförutsättningarna.
Skärsjösjöns LiS-område ligger mellan redan bebyggda Skärsjö udde och väg 961.
Befintlig infrastruktur för biltrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik liksom
VA i området kring Skärsjö udde kan nyttjas och vidareutvecklas på samma sätt
som för Torstorp (beskrivet ovan).
Ett mindre område mellan skidbacken i Jularp och befintligt bostadsområde på
norra Skogsgatan är möjligt att exploatera med bostäder eller annan verksamhet
som kan dra nytta av ett centralt läge med goda friluftsmöjligheter, såsom en
förskola. Avståndet in till service och kollektivtrafik är kort, samtidigt som stora
friluftsmöjligheter finns då området gränsar till Bredestadsdalen, med befintliga
anlagda leder ut i Furulid. Den intilliggande skidbacken inbjuder till lek och
utevistelse. Området är inom verksamhetsområde för fjärrvärme och VA.
Ett större tilltänkt område för bostäder finns vid Myrstugan längs med
Flisbyvägen söder om Aneby. Mellan tänkt område och den befintliga
tätortsbebyggelsen finns ett område med åkrar och till öster ligger Furulids
friluftsområde. Avståndet in till centrum är 2,3 km men till närmsta busshållplats
och förskola endast lite drygt 1 km. Till närliggande Ekotopia finns VA
framdraget, och en påkoppling till detta skulle vara möjlig vid Myrstugan.
Möjligheter för förtätning finns på några av kommunens centrala, obebyggda
strötomter, liksom på kvarter som i gällande stadsplan från 1956 är planlagda för
park, men som idag endast består av delvis klippt gräsyta. Nya detaljplaner som
ger en mer diversifierad bebyggelse i tätorten kan vid behov upprättas för dessa
tomter.

VILJERIKTNING
•

Aneby tätort ska kunna erbjuda bostäder som möter olika behov och
skeden av livet.
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•

I centrum eftersträvas förtätning med flerfamiljsbostadshus och i vissa fall
verksamhetslokaler i entréplan.

•

Aneby tätort fokuserar främst på att växa västerut mot Skärsjö udde till
där koppling till Jönköping finns, samt norrut i Hillerstorp och längs med
Grännavägen.

Verksamheter
Aneby har flera fastigheter redo för industriexploatering. Området intill stationen
lämpar sig för småindustri, handel eller kontor. Vid Vittaryd är det lämpligt för
industri där inte tung trafik krävs för att undvika tunga transporter genom
närliggande bostadsområden. Områdena vid Anebysjön har viss
översvämningsrisk och bör bebyggas på ett sätt som tål höga vattennivåer och
med verksamheter som inte riskerar att förorena omgivningen. Kommunen anser
dock att dessa områden vid Anebysjön ändå kan vara lämpliga på grund av sina
strategiska lägen vid väg 132 mot Jönköping samt närheten till Aneby centrum
och dess pendlingsmöjligheter. Verksamhetsområdet i kvarteret Sågen kan
utvecklas ytterligare, dock måste hänsyn tas till befintliga föroreningar inom
utpekat utvecklingsområde.

Karta 3.3.5 – Utvecklingsområden för verksamheter i Aneby tätort
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För större industri är området vid Tolarp utpekat. Framförallt närheten till väg 32
mot Jönköping gör denna plats lämplig eftersom tunga transporter då inte
behöver ledas genom Aneby tätort.

VILJERIKTNING
•

Kommunen är positiv till ytterligare etableringar i närheten av Aneby
tätort.

•

Ny industri bör i huvudsak lokaliseras längs med väg 132 mot Jönköping
eller längs med södra stambanan.

Grönområden och gröna stråk

Karta 3.3.6 – Befintliga och utvecklingsbara grönområden
Genom Aneby går ett centralt grönstråk längs Svartån. Detta leder vidare mot
Aneby gård i söder eller mot stråket kring Målkvistadammen i norr. Längs med
Svartåstråket ligger även Svartåparken med lekplats, boulebana och grillplats.
På tätortens östra sida ligger Furulidsområdet. Området är ett viktigt friluftsoch rekreationsområde som nyttjas flitigt av privatpersoner och av flera av ortens
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föreningar, vilket gör att området bör bevaras och utvecklas för dess rekreativa
värden. En tillgänglighetsanpassad naturslinga är planerad för området.
I tätortens västra del vid Hillerstorp finns ett skogsområde som också används i
rekreationssyfte. Framförallt kring Parkskolan är detta skogsområde välanvänt,
vilket bör beaktas vi eventuell bebyggelse i detta område.
I tätortens södra del mellan Ängsstigen och Hallonstigen finns ett stort
grönområde, även kallat Gärdet, som idag inhyser lekplats och grillplats. Detta
område kan med fördel utvecklas för att inrymma ytterligare funktioner för fler
målgrupper och skulle kunna inrymma någon form av aktivitetsyta.
I grönområdet mellan Blåklintens förskola och Savannens förskola i anslutning till
Torsgatan finns idag en mindre lekplats, en skateboardpark och en rink för
landhockey eller skridskoåkning. Detta område kan med fördel utvecklas för att
passa fler målgrupper.
Det finns även flera småparker av olika kvaliteter och med olika värden mellan
befintlig bebyggelse. Vissa av dem är viktiga att bevara som de är, inte minst med
tanke på de ekosystemtjänster som sådana områden genererar. De småparker som
består av endast klippt gräsmatta genererar ytterst få ekosystemtjänster och bidrar
inte till rekreativa värden varför de i stället kan lämpa sig för bebyggelse.
Många av träden på allmänna platser i Aneby tätort är av likartad ålder varför en
kontinuerlig återplantering är viktig för att säkerställa att det finns träd i tätorterna
på sikt.

VILJERIKTNING
•

De befintliga grönområdena i Aneby utvecklas med olika karaktärer och
erbjuder varierade aktivitets- och rekreationsvärden.

•

Vid utveckling av grönområden eller mötesplatser bör ekosystemtjänster
beaktas.

•

Vegetation bör användas för att förstärka viktiga stråk.

•

Återplantering ska ske succesivt i hela tätorten där behov finns.

Trafik och vägnät
Anebys gatustruktur, framförallt i de centrala delarna, består till stor del av långa,
raka och breda gator. Detta inbjuder till högre hastigheter än vad som är önskvärt
i bostadsområden, varför hastighetsbegränsande åtgärder genomförts på några av
de större stråken. Gatornas bredd kan även vara en tillgång då de kan inrymma
exempelvis separerade cykelbanor, trädplanteringar eller parkering. I dagsläget
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arbetar kommunen med hastighetssänkande åtgärder av både permanent och
tillfällig karaktär.
Gång- och cykelvägnätet ska utvecklas främst med tanke på skolbarn och deras
rörelsemönster. Stråk ska förlängas och knytas samman, och förbättras med
belysning och säkrare övergångsställen på flera platser.

Karta 3.3.7 - Utvecklingslänkar

VILJERIKTNING
•

Kommunen arbetar för att motverka höga hastigheter i tätorten.

•

Gång- och cykelvägar i Aneby utvecklas enligt Gång- och cykelplanen.

Strategiska områden för framtiden
För kommunen är det viktigt att ha en viss markberedskap i anslutning till
tätorterna. För att slå vakt om tätortens långsiktiga utveckling har så kallade
strategiska områden för framtiden markerats, områden som kan bli aktuella för
exploatering på längre sikt. För lovgivning eller förändringar inom strategiska
områden för framtiden ska hänsyn tas till tätorternas långsiktiga expansion, och
dess långsiktiga behov av mark för bostäder, verksamheter och rekreation.
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Utveckling i de strategiska områdena ska föregås av en planutredning.

Karta 3.3.8 – Strategiska områden för framtiden
Precis söder om Jönköpingsvägen, i anslutning till befintliga industrier finns ett
område som skulle kunna bebyggas med mindre verksamheter som kontor eller
småindustrier.
I Vittaryd kan ytterligare bostadsbebyggelse lämpa sig i anslutning till befintliga
bostadskvarter. I en del av området finns en fornåker.
Norr om industriområdena i Vittaryd kan ytterligare småverksamheter lämpa
sig på sikt och verka som ett bullerskydd mot järnvägen.
Vid Stalpet finns idag hagar som skulle kunna bebyggas med bostadshus eller
möjligen förskoleverksamhet.
Söder om utvecklingsområdet vid Myrstugan skulle ytterligare bostadsbebyggelse
kunna tillkomma på sikt när området vid Myrstugan bebyggts.
Vid Blå grindar finns ett område där bostäder skulle kunna tillkomma på sikt.
Området är utpekat som potentiellt förorenat vilket bör utredas ytterligare innan
exploatering.
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Idag anses inte bebyggelsetrycket vara så högt att jordbruksmarken mellan
Hillerstorp och Torstorp är aktuell att tas i anspråk för bebyggelse, men i
framtiden kan delar av den eventuellt bli intressant för att binda samman
Hillerstorp med Torstorp, antingen genom gena gång- och cykelvägar eller
möjligtvis mindre bostadsbebyggelse i minder känsliga delar. Området lämpar sig
främst som ett framtida rekreationsområde. Detsamma gäller området söder om
Lindhaga som också består av jordbruksmark idag. Områden har viss
översvämningsrisk, vilket är viktigt att ha i åtanke vid eventuell planläggning.
Område lämpar sig antingen för bostäder eller verksamheter.

VILJERIKTNING
•

Utveckling i de strategiska områdena ska föregås av en planutredning.

Läs mer
Aneby kommuns Gång- och Cykelplan
Aneby kommuns Bostadsförsörjningsplan
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Mindre tätorter, byar och
landsbygd
Aneby kommun har tre tätorter: Aneby, Frinnaryd och Sunhultsbrunn. Även om
byarna i Aneby har samma betydelse som Frinnaryd och Sunhultsbrunn så
definieras de inte som tätorter enligt SCB. Aneby kommun är i grunden en
landsbygdskommun där hela kommunen är beroende av serviceutbudet från
omgivande större orter.

Karta 3.4.1 – Strategiska utvecklingsområden i kommunen
Närheten till naturen och de vackra omgivningarna är en stark del av kommunens
identitet och något som påtalas i samtliga socknar. Många känner en samhörighet
till sina grannar och hjälps ofta åt i byalag i byarna. Många har också en stark
förankring till sina socknar då gårdar ofta går i arv, eller då även släkten är boende
i trakten. Landsbygden erbjuder utrymmen som inte finns i tätorterna, vilket
skapar förutsättningar för exempelvis häst- och djurskötsel, att odla, jaga eller ha
större verkstäder och garage. Jord- och skogsbruk är basnäringar som präglar
kommunens identitet. Aneby kommun omges av ett antal större tätorter på flera
håll vilket gör det möjligt att leva och verka i alla kommundelar. Just nu pågår
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exploatering framförallt i kommunens nordvästra delar där kopplingen till
Jönköping är naturlig.
Att vara en landsbygdskommun medför också utmaningar. En stor del av
invånarna saknar kollektivtrafik. Att vara beroende av bil för att kunna ta sig till
skola, arbete, service och fritidsintressen innebär begränsningar för de som av
olika skäl inte kör bil. Här finns också utmaningen att ställa om bilarnas drivmedel
till fossilfria för att minska klimatpåverkan. På landsbygden kan det också vara
svårt att bo kvar i alla skeden av livet då tillgången till olika bostadsformer ofta är
begränsad. Räddningstjänstens insatstider är också generellt sett längre. Få
människor på en stor yta gör att infrastruktur och gemensam service blir mer
kostsam, såsom VA, vägunderhåll och hemtjänst. Att fler människor bygger och
bosätter sig där framdragen infrastruktur redan finns på landsbygden gör att
gemensamma resurser kan nyttjas av flera. Genom många av orterna går större,
statliga vägar som å ena sidan är förutsättningar för att lätt kunna ta sig till och
från orterna men som å andra sidan ofta innebär höga hastigheter och tung trafik.
Här bedriver kommunen ett kontinuerligt påverkansarbete på Trafikverket för att
få till förändringar och förbättringar i form av övergångar, fartkameror eller andra
åtgärder.
I stort sett halva kommunen ligger i korridoren för var en ny höghastighetsjärnväg
skulle kunna få sin sträckning. Så länge det inte finns något beslut om exakt
sträckning eller tidplan anser kommunen det inte rimligt att begränsa utvecklingen
på landsbygden.
Aneby kommun ser gärna att ny bebyggelse koncentreras till strategiska platser
eller längs med utvecklingsstråk för att kollektivtrafiknätet på sikt ska kunna
byggas ut. Fördelar finns också med att förlägga ny bebyggelse där det är möjligt
att ansluta till kommunalt VA. Utifrån detta har två utvecklingsstråk samt ett antal
utvecklingsnoder pekats ut som strategiska utvecklingsområden i Översiktsplanen.
Alla delar av kommunen ska ha möjlighet att växa och utvecklas och ser därför
positivt på avstyckningar och tillbyggnader även utanför dessa områden.

VILJERIKTNING
•

På landsbygden och i de mindre tätorterna prioriteras
bebyggelseutveckling som kan bidra till att stärka serviceunderlaget samt
befintlig infrastruktur.

•

Servicefunktioner bör så långt möjligt lokaliseras samlat till befintliga
kärnor.

•

Kommunens förvaltningsorganisation är lätt att nå och har en levande
dialog med markägare som vill utveckla sin mark och bistår i möjligaste
mån med kunskap och information.
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Mindre tätorter
Sunhultsbrunn
Sunhultsbrunn är Anebys näst största tätort med drygt 300 invånare. Genom
Sunhultsbrunn går väg 32 mellan Tranås och Eksjö där även kollektivtrafik
stannar. I Sunhultsbrunn finns förskola och skola åk F-5. Sjön Söljen med en
kommunal badplats ligger precis väster om tätorten.
Det finns flera redan planlagda tomter i Sunhultsbrunn samt ett område sydöst
med planlagd industrimark. Kommunen har pekat ut ett område i nordväst som
lämpligt för bostäder. Vid Söljen finns även ett större LiS-område utpekat.

Karta 3.4.2 – Utvecklingsområden i Sunhultsbrunn

Frinnaryd
Frinnaryd räknas precis som tätort med sina drygt 200 invånare. Genom samhället
passerar södra stambanan, men utan stationsuppehåll. I väster avgränsas tätorten
av Svartån. I Frinnaryd finns en förskola. Det finns tomter som redan är planlagda
för bostäder och ytterligare ett område norrut som kommunen anser som lämpligt
för bostadsbebyggelse. Längs med södra stambanan anser kommunen det vara
lämpligt med industrier. Kollektivtrafik mot Jönköping/Tranås är
eftersträvansvärt.
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Karta 3.4.3 – Utvecklingsområden i Frinnaryd

Socknar och landsbygd
I Aneby är de åtta socknarna – Askeryd, Bredestad, Bälaryd, Frinnaryd, Haurida,
Lommaryd, Marbäck och Vireda – levande och betydelsefulla med starka
bygemenskaper och många olika föreningar och företag.

Askeryd
Askeryd ligger i kommunens östra del, omgiven av vacker natur och stora
obebyggda områden. En stor del av marken i Askeryds socken ägs av Bordsjö
fideikommiss, vilket påverkar möjligheterna för avstyckningar och exploatering. I
Askeryd finns en förskola och i byn finns kommunalt VA.

Bredestad
Bredestad ligger söder om Aneby tätort och kallas ibland för ”Anebys vagga”.
Området är rikt på kulturhistoriska lämningar, och ligger naturskönt vid
Bredestadalen. Bredestads kyrkby är utpekat som riksintresse för kulturvård och
Bredestad-Knutstorp är utpekat som riksintresse för naturvård. Ombyggnationen
av väg 32 har avlastat gamla riksvägen som går genom Bredestad och upp till
Marbäck. Detta medför att området längs med gamla riksvägen nu är säkrare för
cykeltrafik och mindre bullerstört vilket gör det lämpligt för ny byggnation. I
Bredestad är det möjligt med enstaka avstyckningar men det är viktigt att bevara
de kulturhistoriska värdena och de vackra vyerna. Bredestad by har god
kollektivtrafik samt en pendlarparkering.
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Bälaryd
Bälaryd ligger längs med väg 132 mellan Jönköping och Aneby tätort. Där finns
det således möjlighet till god kollektivtrafik. Kommunen ser gärna en utveckling i
och kring Bälaryd med både bostäder och verksamheter på grund av sitt
strategiska läge mot Jönköping. Kommunen har pekat ut mark som är lämplig för
verksamheter öster om Bälaryd.

Frinnaryd
Frinnaryd angränsar till Tranås kommun i norr. I Frinnaryd socken har tätorterna
Sunhultsbrunn och Frinnaryd enligt beskrivning ovan utvecklingspotential men
även på landsbygden skulle en ökad bebyggelse gynna servicen i tätorterna.

Haurida
Haurida är beläget i kommunens västra del med koppling till Jönköping. I Haurida
finns kulturreservatet Åsens by, ett känt besöksmål i Aneby kommun. Haurida by
har en förskola och där finns kommunalt VA. Haurida har potential att utvecklas
både med bostäder och verksamheter, särskilt för turism. Kollektivtrafik mot
Jönköping/Tranås är eftersträvansvärt.

Bunnområdet
Vid sjön Bunn sker en pågående utveckling både i Jönköpings kommun och i
Aneby kommun. Idag har områdena i Aneby kommun kommunalt VA. Aneby ser
positivt på ytterligare exploatering i detta område då det på sikt kan möjliggöra för
gemensamma VA-lösningar med Jönköpings kommun. Ytterligare exploatering
kan stärka elevunderlaget till Vireda skola och Haurida förskola samt förbättringar
av vägen mellan Haurida och Fågelkärr.
Aneby kommun har pekat ut Lis-områden vid Södra Lövudden samt vid Norra
Åkerslund och Häggeberg. Även området söder om Fågelkärr kan vara lämpligt
för exploatering.

Lommaryd
I Lommaryd socken ligger två byar, Hullaryd och Lommaryd. I Lommaryds by
finns en förskola. I Hullaryd finns kommunalt VA, där är även kollektivtrafik mot
Jönköping/Tranås är eftersträvansvärt. I Lommaryd socken finns många
historiska plaster och byggnader som tingshuset, Thelegården och kyrkan, vilket
bidrar starkt till ortens identitet.
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Marbäck
Från Marbäck har man utblick över Bredestadsdalen och sjön Rågången. Hela
kulturlandskapet kring Ralången är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård på
grund av sin landskapsbild och värdefulla byggnader. Området kring Marbäck är
rikt på fornlämningar. En stor del av marken i Marbäcks socken ägs av Bordsjö
fideikommiss, vilket påverkar möjligheterna för avstyckningar och exploatering.
All bebyggelse bör ta stor hänsyn till det omgivande landskapet för att bevara
områdets karaktär. I delar av Marbäck finns möjlighet att ansluta till VA via
Bordsjö ledningsnät som är anslutet till det kommunala VA-nätet.
Vid Blå grindar finns ett strategiskt område för framtiden utpekat där det skulle
vara möjligt att uppföra bostadshus. Området kan beröras av föroreningar, men
det är ännu inte utrett. Planering av bebyggelse måste därför föregås av en
utredning.

Vireda
I Vireda by finns förskola och skola åk F-5 och även en större golfanläggning. I
byn finns även kommunalt VA. Kommunen skulle gärna se att Vireda växte
ytterligare, framförallt servicemässigt då byn skulle kunna fungera som nod för
flera omgivande orter. Även kollektivtrafik mot Jönköping/Tranås är
eftersträvansvärt.

Örenområdet
Stora Hultrum och Lilla Hultrum ligger vid Örens södra del längs med väg 991.
Området har tillgång till kommunalt VA. Ett LiS-område finns utpekat, liksom ett
utvecklingsområde högre beläget utanför strandskyddet. Marken där utgörs till
största del av produktionsskog och utsikten över Ören är vacker.
I Grankärr, som angränsar till Jönköpings kommun i norr, pågår kontinuerlig
exploatering och avstyckningar, liksom kring Björkenäs. I övrigt ser kommunen
positivt på exploatering utanför strandskyddet där utsikten över Ören är mycket
god.
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Landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LiS)
Landsbygdsutveckling i strandnära läge innebär att kommunen i samråd med
länsstyrelsen i översiktsplanen kan peka ut områden för bebyggelse inom
strandskydd för att på ett positivt sätt utveckla landsbygden. Strandskyddet kan då
upphävas enligt Miljöbalken. Det ska vara av allmänt intresse att områdena tas i
anspråk och områdena ska vara av sådant slag och sådan omfattning att
strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses. Redovisade LiS-områden ska
vara vägledande vid prövning av dispenser och upphävande av strandskydd.

Bild 3.5 – Strandskyddsprincipen. Illustration: Sofia Forsberg

Principer för LIS-områden
Nedanstående principer har varit vägledande i utpekandet av kommunens
särskilda LIS-områden. Dessa principer ska också vara vägledande för utpekandet
av ytterligare LIS-områden genom en så kallad särskild utredning.
1. Strandskyddets syfte ska upprätthållas vid utpekande av LIS-område:
a. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden,
och
b. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
2. Det utpekade området har inte någon stor betydelse för friluftslivet eller för
växt- och djurlivet.
3. Endast vid sjöar (med angränsande flöden) som är redovisade i Lantmäteriets
översiktskarta och är större än 10 hektar (100 000 kvadratmeter) kan vara aktuella
för LIS-område.
4. Endast en mindre del av en sjö kan bli aktuellt för utpekandet av LIS-område.
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5. LIS-områden ska med sitt geografiska läge:
a. för bostäder kunna stärka en eller flera servicetyper på landsbygden:
•

Skola, barn- och äldreomsorg

•

Dagligvaruhandel, apotek, post eller annan kommersiell service

•

Kollektivtrafik eller annan infrastruktur som bredband, telefoni eller VA

•

Drivmedelsförsäljning

b. för verksamhet som skulle kunna dra fördel av ett strandnära läge och ge
positiva sysselsättningseffekter:
•

Anläggningar för besöksnäring

•

Anläggningar för friluftsliv

•

I oexploaterade område som har anknytning till rörliga friluftslivet

6. Verksamheter bör prioriteras framför bostäder om båda är aktuella i ett
område.

Riktlinjer för utveckling av LiS-områden
Dessa riktlinjer bör alltid följas när utveckling av LiS-områden sker.
•

Fri passage ska lämnas längs stranden.
•

Inga öar eller mindre uddar bör helt tas i anspråk för tomtplats.

•

Ingen fastighetsbildning bör genomföras så att nya fastigheter går
ända ner till strandlinjen.

•

Fastighetsbildning får heller ej ske så att strandlinjen helt täpps till
och inte går att nå från anslutande landområden.

•

En hållbar lösning för vatten och avlopp är en förutsättning för att inte
försämra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag eller i grundvattnet. Med
hållbar lösning menas att vatten och avlopp kan lösas med enskild,
gemensam eller kommunal anläggning beroende på platsens
förutsättningar.

•

Inför exploatering ska skred- och översvämningsrisk beaktas.

•

Anslutning till befintligt vägnät ska i första hand eftersträvas då det kan
innebära att befintliga vägar ges en ökad användning och för
andelshavarna en delad kostnad för drift och underhåll.
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•

Anläggningar (småbåtshamnar eller bryggor) ska vara gemensamma och
allmänt tillgängliga.

•

Nybyggnation av maximalt tre bostadshus kan tillåtas i ett område utan
planutredning.

•

Områden som berörs av eller ligger i direkt anslutning till riksintressen
eller Natura 2000 ska alltid föregås av planutredning.

•

Befintlig vegetation längs strandlinjen ska i största möjliga mån bevaras av
hänsyn till floran och faunan. En viss röjning och gallring för att få utsikt
kan ske, men områdena ska behålla sin karaktär och bevaras naturlika.
Endast mindre områden får skötas mer intensivt för underlättande av
tillgång till vattnet.

VILJERIKTNING
•

Genom att erbjuda attraktiva strandnära lägen för bostäder och
verksamheter skapas förutsättningar för kommunen att växa.

•

Attraktiva strandnära lägen ska bidra till en levande landsbygd.

•

Även områden som inte är inringade i översiktsplanen kan bli aktuella, och
föregås då av översiktlig inventering och eventuell planutredning.

Lämpliga områden
Ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära läge innebär inte ett
krav på exploatering, det ger dock fastighetsägaren en större möjlighet att utveckla
markanvändningen om så önskas.
I flera av de utpekade områdena bedöms endast ett fåtal hus rymmas för att inte
inskränka för mycket på allemansrätten och naturmiljön. Därmed innebär de inte
några betydande konsekvenser för djur- och friluftsliv. Samtidigt leder en spridd
bebyggelse till ett ökat bilberoende, vilket kan ge negativa utsläppseffekter
beroende på vilka drivmedel som används. Några av områdena som vid
Anebysjön, Söljen, Skärsjösjön och det södra utpekade området vid Bunn bedöms
dock rymma flera hus.
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Karta 3.5.1 – Samtliga LiS-områden

Anebysjön, Målsånna
Målsånna fritidsområde ligger knappt 3
km söder om Aneby. Området är
detaljplanelagt 2001 och rymmer idag
27 bostadshus där ett fåtal används
som året-om-boende. 23 av husen är
strandtomter medan övriga ligger
utanför strandskyddat område. Det
finns önskemål om att utveckla en
camping direkt norr om det planlagda
området. En sådan verksamhet skulle
kunna stödja lokaltrafik och
verksamheter i Aneby tätort samt öka
besöksantalet till kommunens
turistattraktioner. Området är också
möjligt att nå via cykel från tätorten.
Närheten till Aneby tätort möjliggör
anslutning till kommunalt VA. Området närmast strandlinjen är låglänt och
riskerar att översvämmas varför ingen fast bebyggelse bör ske där.
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Gemensamhetsanläggningar till campingen bör alltid placeras utanför
strandskyddat område enligt Naturvårdsverket. Viktigt är att utvecklingen av
campingen inte får utestänga allmänheten från området.
Det finns även önskemål om att utveckla ett område söderut med
permanentbostäder, där ett tjugotal bostäder skulle kunna inrymmas. Strandlinjen
är redan ianspråktagen av fritidshusbebyggelse, vilket motiverar ytterligare
bebyggelse högre upp. Det aktuella området består idag av ett hygge där det
tidigare stod gran som drabbades av granbarkborre. Området har således låga
naturvärden. En utveckling här skulle kunna gynna gemensam fiberutbyggnad,
anslutning till kommunalt VA och stöder servicen i Aneby tätort.

Bohultasjön
Aktuellt område har cirka
4 km bilväg till Vireda
och 6 km till Lommaryd.
Området hyser inga
speciella naturvärden.
Exploatering bör ske där
produktionsskog idag
växer. Närmast
strandlinjen är det låglänt
och sumpigt, varför
bebyggelse bör placeras
högre upp. En mer exakt
utredning bör göras inför
eventuell exploatering.
Med tanke på omgivande vattendrags måttliga status krävs avloppslösningar med
god standard och en medveten dagvattenhantering som inte medför ökad
belastning av skadliga ämnen i sjön.
Området skulle kunna inrymma ett tiotal bostadshus som med fördel förläggs
någorlunda samlat så att gemensamma VA-lösningar kan anläggas. Utveckling i
detta område stärker främst skola och förskola i Vireda.

Bunn
Strandzonen kring sjön Bunn är redan idag relativt hårt exploaterat. Aktuella LiSområde har cirka 5 km till samhället Bunn (Jönköping kommun). De närmsta
orterna i Aneby kommun är Haurida drygt 6 km och Vireda cirka 15 km bilväg
bort. Nybyggnation anses lämplig då det kan kopplas till befintlig infrastruktur
och det saknas stora naturvärden.
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De östra utpekade områdena är höglänta och naturligt platta. Området kring
udden är dock inte utmarkerat som LiS-område då bergformationen och
vegetationen anses bevarandevärt och kan bli värdefullt friluftsmål. Områdena
bedöms inrymma cirka två till tre tomter vardera.

Det södra utpekade området ligger inom kommuns verksamhetsområde, vilket
kan stärka underlaget till kommunalt VA. Dessutom gränsar det utpekad området
till det redan bebyggda området Lövudden. Ytterligare byggnation här möjliggör
gemensamma VA-lösningar och vägar skulle kunna nyttjas gemensamt. Området
är kuperat och sluttar brant ned mot sjön varför byggnation inte bör ske närmre
än mellan 30 och 50 m från strandlinjen. En mer exakt utredning bör genomföras
vid eventuell exploatering.
Med tanke på Bunns måttliga vattenstatus krävs avloppslösningar med god
standard och en medveten dagvattenhantering som inte medför ökad belastning
av skadliga ämnen i sjön.
En utveckling av dessa områden kan ha positiv inverkan på kommunens
friluftsliv. Underlaget för Haurida förskola och Vireda skola kan stärkas. En
eventuell exploatering vid Bunn stärker den västra kommundelen ytterligare vilket
skulle kunna leda till att serviceutbudet i denna del av kommunen kan ökas på
sikt.

Gravsjön
Gravsjön ligger i östra delen av Aneby. Det aktuella området ligger cirka 7 km
bilväg från Sunhultsbrunn. Sjön nås från flera olika håll via mindre grusvägar, och
en större asfaltsbelagd väg mot Eksjö/Sunhultsbrunn och Tranås går förbi sjöns
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norra ände (väg 1047). Från
Sunhultsbunn går kollektivtrafik
till Eksjö och Tranås.
Det utpekade området består till
största del av produktionsskog
utan några stora naturvärden. Den
nordligaste delen av det utpekade
området ansluter till befintlig
bebyggelse vid Blekingegården.
Området skulle kunna inrymma
ett tiotal bostäder, men ännu
hellre föreslås någon typ av
turistanläggning. Bostäder skulle
kunna stärka förskola och skola i
Sunhultsbrunn, men någon form av turistanläggning kan stärka området som
helhet och skulle kunna möjliggöra för exempelvis en vandringsled runt sjön.

Härshultasjön
Tre mindre LiS-områden
föreslås vid Härshultasjön.
Haurida, där förskola finns,
ligger cirka 2 respektive 3,5
km bort från föreslagna
områden.
Det södra området (norr om
Fivleryd) kan inrymma tre till
fem bostadshus. Området
består till största del av
produktionsskog.
Det nordvästra området
består till största delen av
tallskog och bedöms inrymma upp till fem bostadshus. Det nordöstra området
(vid Härshult) har redan ianspråktagen strandlinje, här handlar det om en
eventuell förtätning med ett fåtal hus. Intrycket av befintlig bebyggelse är en
försiktig exploatering med sommarstugeliknande hus i gammeldags anda. Ny
bebyggelse bör anpassas till den befintliga i stil och kulör, så att det intrycket
behålls.
Ny bebyggelse runt Härshultasjön kan i första hand stärka förskolan i Haurida.
Dessutom stärks den västra kommundelen ytterligare vilket skulle kunna leda till
att serviceutbudet i denna del av kommunen kan ökas på sikt.
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Mosserydssjön
Området som är aktuellt
för exploatering har cirka 3
km bilväg till Hullaryd. Till
Vireda, där F-5-skola finns,
är det ungefär 4,5 km. Från
Hullaryd avgår buss till
Jönköping, Aneby,
Frinnaryd, Sunhultsbrunn
och Tranås. Området
ifråga bedöms inrymma
fem till tio bostadshus på
båda sidor av den asfaltsbelagda vägen cirka 800 meter från Nobyvägen (väg 986).
Inga hus bör ligga närmre än 40 meter från strandlinjen. Sjön ligger i anknytning
till den kommande nya överföringsledningen, vilket innebär att kommunalt VA
kan erbjudas.
Om en mindre bad- och rastplats anordnades nere vid stranden skulle det kunna
innebära ett trevligt avstick från Anebyleden som passerar nära föreslaget LiSområde, vilket skulle kunna berika friluftslivet. För övrigt kan utveckling av detta
område bidra till något större underlag till förskola och skola i Vireda.

Noen
Noen är av riksintresse för
Naturvård då vattensystemet
Svartån-Noånsystemet hyser en
relativt stark utterstam.
Aktuellt område har ca 4 km bilväg
till Hullaryd, 8 km till Lommaryd
och 10 km till Vireda.
Föreslaget område är kuperat och
skulle således kunna erbjuda god
utsikt även en bra bit från
strandlinjen.
Med tanke på Noens måttliga vattenstatus och risk för övergödning krävs
avloppslösningar med god standard och en medveten dagvattenhantering som inte
medför ökad belastning av skadliga ämnen i sjön.
Området kan inrymma cirka ett tiotal bostadshus men skulle också kunna
bebyggas med någon form av turistanläggning. Exploatering här kan stärka
förskolor i omgivande småorter samt skolan i Vireda.
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Skärsjösjön
Öster om Skärsjö udde och
neråt badplatsen till finns fast
mark med låga naturvärden
där en exploatering vore fullt
möjlig. Området består av
produktionsskog med låga
naturvärden. Större delen av
det föreslagna området kan
ligga utanför strandskyddet,
vilket är fördelaktigt både ut
översvämningssynpunkt och
för bevarande av
utterstammens livsmiljö.
Endast mindre delar av
exploateringsområdet är
aktuellt inom strandskyddet, och då rör det sig fortfarande om ett avstånd på 60–
80 m från strandlinjen. Området skulle kunna inrymma ett 15-tal bostadshus.
Via väg 961 och 132 är det endast ca 2 km från det föreslagna området till Aneby
centrum. Placeringen innebär en naturlig expansion av tätorten och förtätning
mot bebyggelsen vis Skärsjö gård och Skärsjö udde. Den kan även bidra till att en
efterfrågad cykelväg ifrån Aneby till badplatsen realiseras. Det finns även
busshållplats vid väg 132 mot Jönköping/Aneby samt kommunalt VA.

Söljen
Aktuellt LiS-område ligger vid
sjön Söljen strax väster om
samhället Sunhultsbrunn, som
med sina 300 invånare är
kommunens näst största ort
efter Aneby. Från
Sunhultsbrunn går buss till
Aneby/Eksjö och Tranås.
Utpekat området består av
produktionsskog och har låga
naturvärden. Eftersom
området utgörs av en höjd
skulle husen ligga ca 60 meter
från strandkanten, vilket
naturligt skulle bevara en fri
passage till sjön.
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Närheten till Sunhultsbrunn ger möjlighet till kommunalt VA. Söljen är det LiSområdet som verkar vara allra mest lämpligt för en större exploatering. Här skulle
flera tiotal hus kunna uppföras. Expansion på föreslaget LiS-område skulle stärka
skolan och övrig service i Sunhultsbrunn.

Ören
De närmaste orterna från
föreslaget LiS-område är
Vireda i Aneby kommun
och Bunn i Jönköping
kommun som båda ligger
cirka 5 km bilväg bort.
Ören är klassad som
Natura 2000. Landskapet
runt den södra delen av
sjön Ören är kuperat och
varierat och består av en
blandning av åker, betade hagar och lövskog. Eventuell exploatering av området
bör därför ske med stor varsamhet och med hänsyn till omgivande natur.
I aktuellt LiS-område vid Hultrum ryms enstaka bostadshus på strategiska
platser. Strandlinjen är redan ianspråktagen med väg 991 som ligger mellan fem
och tio meter från strandlinjen. Utanför strandskyddet är det möjligt med mer
bebyggelse upp på höjden med god utsikt över Ören. Inom LiS-området finns
dock ett potentiellt förorenat område vilket bör utredas ytterligare innan
exploatering. Stor varsamhet bör ske så att eventuell förorening inte sprids till
Ören.
Ny bebyggelse medför ytterligare påkopplingar på det kommunala VA-nätet,
vilket är positivt. En byggnation kan även stödja skolan och övrig service i Vireda.

Läs mer
Aneby kommun: Landsbygdsutveckling i strandnära läge, utredning 2018–2020
Strandskyddsdelegationen.se: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Boverkets hemsida: Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Naturvårdsverkets hemsida: Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
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Handel och näringsliv
Aneby kommun är, sett till invånarantal, näringstätast i länet med cirka 1000
näringsverksamheter. Den övervägande delen av företagen i kommunen är enoch fåmansföretag. Nyföretagandet är lågt i kommunen, liksom i länet i övrigt.
Den största näringsgrenen är tillverkningsindustrin, som fortsatt har en positiv
utveckling även om en alltmer automatiserad tillverkningsprocess i framtiden kan
komma att påverka personalbehovet. De största privata arbetsgivarna har
multinationella ägare. Den areella näringen är också en stark sektor i kommunen.
Antalet företag har minskat till följd av att mindre gårdar slås samman till större
enheter. Detta har dock liten påverkan på antalet förvärvsarbetande inom sektorn.
Den offentliga sektorn svarar också för en betydande andel av samtliga
förvärvsarbetande, Aneby kommun är största arbetsgivaren. Detaljhandeln har
under många år varit stabil i Aneby, men det är svårt att locka till nyetablering och
antalet glesbygdsbutiker är lågt.

Ett gott näringslivsklimat
För att företag ska kunna etableras, utvecklas och fortleva i Aneby kommun krävs
ett gott näringslivsklimat, vilket innebär att näringslivets olika behov så snabbt och
enkelt som möjligt kan uppfyllas.
Kommunen ska stödja ett gott näringslivsklimat bland annat genom att underlätta
för företag i kontakt med myndigheter. Hög tillgänglighet, snabb service och god
framförhållning är viktig i samband med tillståndsgivning och annan
myndighetsutövning. Kommunen ska också kontinuerligt planlägga områden för
industri så att tillgänglig industrimark alltid finns att tillgå. Fibernätet möjliggör för
etablering av företag inte bara i Aneby tätort, utan också på landsbygden, vilket
inte minst kan gynna turismnäringen. En avgörande faktor för företagen är
kompetensförsörjningen. Här finns ofta behovet av att rekrytera
specialkompetens från hela regionen. Kommunen kan underlätta för företagens
rekrytering genom att vara en attraktiv kommun att bo i genom god kvalité på
kärnverksamheterna samt arbeta för goda kommunikationer.

VILJERIKTNING
•

Aneby kommun ska fortsatt vara en kommun som kännetecknas av ett
gott företagsklimat.

•

Kommunen marknadsför sina starka sidor: närhet och tillgänglighet,
tillgång till fiber i hela kommunen, det strategiska läget och goda
förbindelser inom en stor arbetsmarknadsregion.
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•

Regelbundna möten mellan kommun och näringsliv ska hållas för
samarbete och utbyte av material, information, kompetens och erfarenhet.

•

Kommunen ska arbeta proaktivt för utveckling av näringslivet genom att
ge förutsättningar för utveckling, hållbarhet och mångfald samt genom att
erbjuda möjlighet för nya företag att etablera sig.

Läs mer
Kommunens näringslivsstrategi
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Transporter
Med ett effektivt kommunikationssystem knyts byar, orter, kommuner och
regioner ihop med varandra. Goda kommunikationer skapar möjligheter för en
fortsatt positiv utveckling och en framtida expansion av kommunens olika delar. I
Aneby kommun är transportsystemet viktigt för ett jämlikt och tillgängligt
samhälle där alla ska ha möjlighet till fri rörlighet. Goda kommunikationer är en
förutsättning för ökad inflyttning i kommunen. För regionens företag är tillgången
till väl fungerade transportkedjor grundläggande för att växa och utvecklas.

Karta 3.7.1 – Transportsystem i kommunen

Hållbara kommunikationer
Transporter och resor står idag för den största andelen av länets energianvändning
och utsläpp av växthusgaser. Energiintensiva och utsläppstunga trafikslag som
personbil, lastbil och flyg behöver minska och ersättas av mer energisnåla
alternativ. Det senare är av stor vikt i Aneby kommun då biltrafiken med stor
sannolikhet kommer fortsätta vara avgörande för landsbygdsbornas rörelsefrihet.
Personbilar står för hälften av utsläppen i länets transportsektor och bilresandet
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fortsätter att öka. Kollektivtrafik, cykel och gång står för endast 15 % av resandet i
länet vilket är lägre än genomsnittet för landet som helhet.

Barn i trafiken
Barns rörelsefrihet avgörs till stor del av trafikplaneringen. För barn är
sammanhållna stråk utan avbrott mycket viktigt, de tillåts exempelvis sällan att
själva korsa en trafikerad väg för att nå olika målpunkter. En liten brist längs med
barnens sträcka räcker för att en barriär ska uppstå, såsom en trafikerad väg som
måste korsas, ett saknat övergångsställe eller en kort bit där gång- och cykelbana
fattas.
Antal personbilar har mångdubblats de senaste hundra åren, men antalet barn som
dödas i trafiken har minskat. Denna kraftiga nedgång tros till stor del bero på att
barn är mer övervakade idag, att de inte tillåts röra sig självständigt i sin närmiljö
utan skjutsas i allt större utsträckning. För att barnen återigen ska kunna röra sig
någorlunda fritt och tryggt i sitt område är det viktigt med trygga överfarter, säkra
gång- och cykelbanor och hastighetssänkande åtgärder i tätbebyggda områden.
Framförallt bör vägen till skolan vara av sådant slag att barn och unga ska kunna
transportera sig själva dit och hem.
Aneby tätort har många långa och breda vägar där bilar kan köra relativt snabbt.
Farthinder av olika slag liksom fler övergångställen skulle kunna möjliggöra att fler
barn får tillåtelse att röra sig själva i samhället. Trafiksituationer som är säkra och
lättförståeliga för barn är säkra för alla medborgare, och gynnar särskilt trafikanter
som har svårt att uppfatta en komplicerad trafiksituation.

VILJERIKTNING
•

Kommunen arbetar för goda och hållbara transportmöjligheter i hela
kommunen.

•

När trafikåtgärder planeras ska särskilt barnens rörelsemönster och
säkerhet beaktas.

•

Krav på fossilfria bränslen bör ställas i upphandlingar, resepolicys och
inköp.

Järnvägar
Södra stambanan, som är en järnväg av riksintresse, sträcker sig genom
kommunen. En station finns i Aneby tätort där lokaltrafiken gör uppehåll. För
Aneby kommun är det av största intresse att pendeltågstrafiken mellan Jönköping
och Norrköping utvecklas. Pendlingssträckan ger Anebys befolkning möjlighet att
ta del av en bredare arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter samt det handelsoch nöjesutbud som bjuds i regionen.
155

318

Karta 3.7.2 – Järnvägssträckning i kommunen

Höghastighetsjärnväg
Sveriges första höghastighetsjärnväg är under utredning sedan ett antal år tillbaka.
Höghastighetsjärnvägen kommer avlasta det befintliga järnvägsnätet så att det får
en bättre kapacitet för godstrafik samt persontrafik lokalt och regionalt.
I Aneby kommer en eventuell höghastighetsbana passera någonstans i den västra
delen av kommunen. Den exakta sträckningen är beroende både av stationslägen i
Tranås och Jönköping samt av geologi och landskapstyp som avgör var järnvägen
är mest lämplig och kostnadseffektiv att bygga.
För Aneby kommun är det viktigt att hänsyn tas till ett antal faktorer vid planering
av byggnation. Dels skapar järnvägar barriärer, dels tar de upp stora arealer mark.
För att minska den barriäreffekt som en höghastighetsjärnväg kan bidra med är
det önskvärt att järnvägen byggs med element på bro. Då kan även värdefull
jordbruksmark fortsätta brukas samtidigt som bullernivåerna utmed sträckningen
kan minskas jämfört med en markförlagd järnväg.
Var höghastighetsjärnvägen än anläggs så kommer den att innebära en förändrad
landskapsbild genom kommunen. Det är viktigt att natur- och kulturmiljöer
värnas och att intrånget blir så litet som möjligt.
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För kommuner, likt Aneby, där järnvägen passerar utan stationsläge är det viktigt
att järnvägen blir något som alla kan ta del av och se fördelarna med. Det är
därför av största vikt att kommunikationerna till och från stationslägen för
höghastighetståg förbättras.

Karta 3.7.3 – Korridor för höghastighetsjärnväg

VILJERIKTNING
•

Kommunen arbetar för att kommunikationer till och från stationslägen
ska förbättras.

•

Kommunen arbetar för att vid eventuellt byggande av
höghastighetsjärnväg bygga den på broelement.

Bilvägar
Trafikverket ansvarar för underhåll och skötsel av det statliga vägnätet medan
övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare. Aneby kommun berörs
av flera större allmänna vägar. Kommunen arbetar för att höja standarden på väg
32 och väg 132, så att trafiksäkerheten höjs på dessa vägar. Väg 132 har stor
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betydelse för resorna inom kommunen och för kontakterna med JönköpingHuskvarna. Väg 32, en väg av riksintresse som går mellan Vetlanda och Mjölby, är
den viktigaste länken med högst trafikmängd. Behovet av vidare upprustning av
väg 32 är stort, inte minst mellan Marbäck och Tranemo samt mellan Sunneränga
och Eksjö.
För att kommunen som helhet ska fungera är det viktigt att de allmänna vägarna
hålls i gott skick och att alla vägar har en bra beläggning.
Trenden med ett ökat antal personbilstransporter behöver minska, då det står för
en stor del av utsläppen. Samtidigt är Aneby en landsbygdskommun, och som
transportsystemen ser ut idag är det i de flesta fall inte möjligt för boende på
landsbygden att välja kollektiva färdmedel eller gång/cykel. Mycket kan emellertid
göras för att effektivisera personbilstransporterna. En bättre infrastruktur med
miljövänliga drivmedel har potential att minska utsläppen. Möjligheten till
samåkning kan ökas genom strategiskt placerade pendlarparkeringar och
samordningshjälp med hjälp av app eller liknande. Det finns även negativa
transportmönster som behöver brytas. Exempelvis gör en intensiv biltrafik kring
skolan att allt färre föräldrar låter sina barn gå eller cykla själva till skolan, varpå de
också kör sina barn - och trafiken ökar ytterligare. Denna problematik kan
förändras dels genom god fysisk planering, dels genom förändrade attityder och
nya vanor.

Karta 3.7.4 - Bilvägar
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VILJERIKTNING
•

Kommunen ska fortsatt verka för generell upprustning av vägnätet.

•

Där behov uppstår ska möjligheten för pendlarparkeringar utredas.

•

Infrastrukturen för fordon som drivs med el eller förnybara drivmedel bör
förbättras.

•

Nätverk för möjligheten till samåkning stöttas.

•

Kommunens bilar används generellt inte vid resor under 2 km inom
tätorten.

•

Inom kommunens verksamheter bör fordon som drivs med fossilfria
bränslen ersätta bensin- och dieselbilar då dessa byts ut.

Gång- och cykelvägar
Aneby kommun har en ambition att fler ska transportera sig till fots eller med
cykel. Gång- eller cykelresor har många fördelar. För den enskilda personen ger
det vardagsmotion samtidigt som det är ett ekonomiskt resval. På en kollektiv nivå
bidrar det till en bättre folkhälsa. Det river heller inte upp skadliga partiklar eller
förorenar med buller, vilket bidrar till en mer hälsosam miljö för alla som vistas i
eller nära trafiken. En högre andel cyklister har också visat sig ha en positiv effekt
på trafiksäkerheten, inom alla trafikslag, vilket är särskilt betydelsefullt för barns
rörelsefrihet i samhället. Att öka andelen gång- och cykelresor är också en viktig
del i arbetet med att begränsa den negativa klimatpåverkan kommunen har. För
att göra dessa resval mer attraktiva krävs en bättre trafiksituation för fotgängare
och cyklister. Gång- och cykelvägnätet måste vara säkert, gent, sammanhängande
och framkomligt. Hur ett sådant nät ser ut kan skilja sig mycket från plats till plats,
och olika lösningar kan gynna olika trafikantgrupper. Tillgång till cykelparkeringar,
pumpar och bänkar på strategiska platser är också en viktig del i att göra gångoch cykelinfrastrukturen attraktiv och användbar. De fysiska åtgärderna kan
kompletteras med påverkan genom information och kampanjer för att ge den
önskade beteendeförändringen.
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Karta 3.7.5 - Cykelvägar

Anebys Gång- och cykelplan
Som planeringsunderlag för dessa förbättringar har kommunen under 2018 antagit
en gång- och cykelplan.
Gång- och cykelplanen berör främst Aneby tätort, vilket beror på att det inom
tätorten är korta avstånd, och därmed finns potential att öka andelen resor som
sker till fots eller med cykel. Arbetet med gång- och cykelvägnätet i Aneby rör
främst åtgärder som förbättrar och kompletterar det befintliga nätet. Det kan vara
åtgärder såsom ny eller förstärkt belysning på befintliga sträckor, förbättrad
vägvisning, nya eller förbättrade övergångar och passager, komplettering av
osammanhängande stråk där länkar saknas samt fler och bättre cykelparkeringar.
I de minder orterna och på landsbygden saknas till största del en separat
infrastruktur för gång- och cykel, och samtliga trafikslag är hänvisade till samma
utrymmen. Här arbetar kommunen främst med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

VILJERIKTNING
•

Cykelstråken i Aneby tätort utvecklas enligt Gång- och cykelplanen till ett
gent och säkert nät där särskilt barns behov är prioriterade.
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•

Utanför Aneby tätort arbetar kommunen fortsatt med
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i enlighet med Gång- och cykelplanen.

•

Kampanjer för att öka gång- och cykelresorna sker regelbundet i
samarbete med skolverksamheten.

•

Strategiskt placerade busshållplatser och pendlingsparkeringar bör utrustas
med säkra och väderskyddade cykelställ.

Kollektivtrafik
Aneby kommun arbetar för att en större andel resor ska ske kollektivt istället för
med bil. Syftet med en ökad kollektivtrafik är att förbättra miljön, höja
trafiksäkerheten och öka jämställdheten i transportsystemet. Det är också en viktig
del i att minska den klimatpåverkan resorna i kommunen har. En god
kollektivtrafik, och då särskilt spårbunden trafik, har visat sig ha betydelse för
kommuners tillväxt och medborgarnas sysselsättning genom att den möjliggör
regionförstoring.
Jönköpings länstrafik har ansvar och bestämmanderätt över det kollektiva
linjenätet, vilka kommunen har en löpnande dialog med. Då underlaget för
kollektivtrafiken i kommunen förändras ska kommunen verka för att ändringar i
linjenätet bättre svarar mot invånarnas behov. På kommunens ansvar ligger främst
attitydförändrande insatser, översyn och utbyggnad av goda möjligheter att ta sig
till kollektiva färdmedel. Varje kollektiv resa börjar med en gång-, cykel- eller
bilresa, så en stor del i kollektivtrafikens attraktivitet är att ha en god gång- och
cykelinfrastruktur och strategiskt placerade bilparkeringar nära hållplatser och
stationsläge.
Aneby tätort erbjuder idag goda möjlighet att arbetspendla kollektivt, både med
spårbunden trafik och med busslinjer som går direkt till flera orter i regionen. På
landsbygden, utanför städer eller större pendlingsstråk, har kollektivtrafiken
främst en social uppgift, att erbjuda en tillfredställande tillgänglighet för personer
med andra begränsade möjligheter att förflytta sig. En grundförsörjning av
kollektivtrafik måste därför upprätthållas bland annat genom Närtrafiken.

Kollektivtrafiknätet
Tågförbindelse finns från Aneby tätort, där Krösatåget mellan Tranås och
Jönköping stannar. Pendeln trafikerar även Nässjö där goda förbindelser mot
exempelvis Malmö/Köpenhamn, Göteborg och Stockholm finns. I dagsläget är
det lätt att åka buss till Tranås eller Eksjö från Aneby tätort eller Sunhultsbrunn.
Det går buss mellan Aneby tätort och Jönköping som även stannar vid bland
annat Bälaryd och Huskvarna. Från de mindre tätorterna Frinnaryd, Hullaryd och
Lommaryd går det någon gång under dygnet buss till Jönköping/Tranås.
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Skolbussar går på flera ställen i kommunen där ingen ordinarie linje finns. Även
allmänheten får åka med på dessa bussar i mån av plats.

Karta 3.7.6 - Kollektivtrafiknät

Närtrafik
För boende på landsbygden finns viss möjlighet att använda Närtrafik, en tjänst
där Länstrafiken kommer på anrop. Resorna samordnas med färdtjänstresor och
är tillgängliga under vissa timmar under dygnet. Möjligheten till Närtrafik i Aneby
är begränsad och gäller enligt dagens regelverk endast boende. Aneby kommun
skulle vilja se en utveckling av närtrafiken, inte minst möjliggöra för turister och
anhöriga att också kunna nyttja den resursen.

VILJERIKTNING
•

Aneby kommun verkar för öka underlaget till de förbindelser som idag har
en hög beläggning och vars flöden förväntas öka ytterligare.

•

Aneby kommun verkar för etablering av nya busslinjer där ett ökat
underlag för kollektivtrafiken kan förväntas.

•

Aneby kommun arbetar aktivt för en pendeltågssträckning mellan
Jönköping och Norrköping utan byte, med stopp i Aneby.

•

Aneby kommun arbetar för en utvecklad Närtrafik.
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•

Pendlarparkeringar på landsbygden förläggs vid stråk med hög turtäthet.
Pendlarparkeringarna bör ha tillgång till cykelställ, belysning och
väderskydd.

•

Kommunen informerar om kollektivtrafikutbudet i samband med
inflyttning, nya företagsetableringar eller vid nyanställningar inom
kommunen.

•

Kommunens anställda reser i första hand kollektivt i tjänsten.

Läs mer
De nationella miljömålen
Miljömål för Aneby kommun 2011-2025
Hemsidan: Sveriges miljömål
Jönköpings länstrafiks hemsida
Aneby kommuns Gång- och cykelplan
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Grönstruktur
Med grönstruktur menas det gröna nätverket av exempelvis parker, grönområden
och vattenmiljöer i och runt bebyggd miljö. Grönstrukturen är en viktig del i
vardagsmiljön eftersom den bidrar med många sociala och rekreativa värden som
exempelvis möjligheten att umgås eller utöva idrott- och friluftsliv. Gröna miljöer
har också ett ekonomiskt värde, dels för att det är attraktivt att bo nära
grönområden, dels för att de gröna miljöerna utför ett kontinuerligt arbete med att
producera ett antal livsuppehållande tjänster. En genomtänkt grönstruktur kan
också ha eller bidra till stora ekologiska värden.

Karta 3.8 - Grönstruktur

VILJERIKTNING
•

Den gröna infrastrukturen ska utformas för att långsiktigt utveckla och
tillvarata ekosystemtjänsterna.
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•

De gröna värdena i form av parker, naturområden och stråk kring
tätorterna ska synliggöras, tillgängliggöras och förädlas.

•

Grönstrukturen ska utvecklas integrerat med expansion och förtätning för
att skapa sammanhängande grönstråk mellan olika målpunkter.

•

När detaljplaner tas fram ska hänsyn till befintlig grönstruktur tas och
möjligheter att förstärka kopplingar till grön infrastruktur i omgivningen
ska lyftas fram.

Ekosystem och ekosystemtjänster
Ett ekosystem innebär alla organismers samverkan inom ett område, det vill säga
hur olika växter, djur, svampar och mikroorganismer är beroende av, och påverkar
varandra på en viss plats. Det finns ekosystem i små skalor som i ett träd eller i ett
naturområde, eller i stora skalor som ett hav eller en kontinent.
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Ekosystemtjänster (även kallade naturnyttor) är ett sätt att synliggöra hur
människan är beroende av ekosystemen och de kan beskrivas som den nytta
människan har av det ekosystemen producerar. Det kan handla om att det som
odlas blir pollinerat så att det kan växa grödor, att förorenat vatten renas så att det
blir hälsosamt att dricka, att luften renas och syresätts eller att avfall komposteras
och med hjälp av mikroorganismer blir till bördig jord. Att ordna detta på
konstgjord väg skulle innebära stora kostnader. Andra tjänster, som exempelvis
välmående och den ökade hälsan människan får vid naturvistelse, är oersättliga.
Det finns därför mycket att vinna på att utveckla samspelet mellan människa och
ekosystem.
Vid förändring av en naturmiljö kan även ekosystemet på platsen förändras eller
rubbas, vilket kan få många fler negativa konsekvenser än de först synliga.
Människan omformar och förändrar miljöer löpande genom bebyggelse och
utökad infrastruktur. Vissa strukturer, som exempelvis nya bostadsområden
riskerar att avlägsna hela ekosystem, andra strukturer som exempelvis vägar eller
järnvägar kan skapa barriärer som delar av vissa ekosystem.

Biologisk mångfald
För att ekosystemen ska tåla förändringar och vara välfungerande krävs en hög
biologisk mångfald (även kallat biodiversitet), det vill säga ett stort antal djur- och
växtarter som ges förutsättningar att fortleva. Den biologiska mångfalden är hotad
till följd av människans negativa miljöpåverkan som innebär att arter dör ut i
snabb takt. Det går inte att i förväg veta exakt hur ett ekosystem drabbas om en
art försvinner. I värsta fall riskerar hela ekosystem att kollapsa, i bästa fall kan en
annan art ta dess plats så att ekosystemet kan upprätthållas, vilket är mer sannolikt
ju större mångfalden på platsen är.

Grön infrastruktur
Ett sätt att stärka ekosystemen är att ha en grön infrastruktur, det vill säga ett
nätverk av naturområden som är sammanhängande eller närliggande. Det kan
bestå av bland annat parker, naturområden, mark för odling eller skogsbruk,
korridorer såsom alléer och vägbankar eller vattendrag. Även privata trädgårdar
och bostadsgårdar kan spela en avgörande roll i tätortens gröna infrastruktur
beroende på hur de är utformade och vad som växer där. Den gröna
infrastrukturen är viktig eftersom det möjliggör för olika arter att hitta livsmiljöer
även i människopåverkade områden samt för att den tillåter djur och växter att
röra sig mellan områden.

Långsiktig utveckling
Vegetation utvecklas över tid och kräver kontinuerlig översyn. För att främja
ekosystemtjänster och höja värdena på den gröna infrastrukturen är det viktigt att
planera långsiktigt. Detta kan handla om att välja arter som är lämpade för miljön
där de ska planteras, att de passar in på platsen storleksmässigt och
uttrycksmässigt och att de tillför värden som platsen idag saknar. Det innebär
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också att återplantera innan nedtagning av äldre träd sker för att säkerställa
kontinuiteten. Gamla och uppväxta träd tar lång tid på sig att utvecklas och hyser
särskilda biologiska värden, varför de bör sparas. När de dör är det ur ekologisk
och biologisk synpunkt värdefullt att bevara död ved och högstubbar på lämpliga
platser.

Naturnära bebyggelse
Den bostadsnära naturen kan tillgodose olika former av behov såsom
vardagsrekreation, motion, fritidsaktiviteter, mötesplatser, lek, naturupplevelser
och friluftsliv. Dessutom har vistelse i naturen en stressreducerande effekt.

Tillgänglig natur i Aneby
Aneby kommun har den fördelen att naturen är nära var man än är bosatt i
kommunen. Utmaningen ligger snarare i hur den upplevda tillgängligheten är samt
vilken kvalitet (storlek, innehåll, värden) naturmiljön har. Studier visar att
människor som bor ”mitt i naturen” ändå kan uppleva att de inte har god tillgång
till natur. Åkrar, viltstängsel och inhägnader är exempel på element som kan
hindra passage och försvårar nyttjandet av naturmiljön. Plöjningsfria remsor
mellan åkrar samt stängselgenomgångar vid inhägnader är exempel på åtgärder
som ökar tillgängligheten.
Vid nyexploatering/förtätning är det särskilt viktigt att grönska och natur lyfts
fram, görs tillgänglig och får sina värden förädlade. Att synliggöra Anebys
möjlighet att erbjuda varje invånare bostadsnära natur kan vara ett sätt att
ytterligare öka kommunens attraktivitet.

Läs mer
De nationella miljömålen
Miljömål för Aneby kommun 2011-2025
Hemsidan: Sveriges miljömål
Naturvårdsverkets hemsida: Ekosystemtjänster är grunden för vår välfärd
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Kultur, sport och fritid
Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle där
människor vill bo och leva. Delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter bidrar även
till att skapa sammanhang och samhörighet, verkar inkluderande genom möten
över generationsgränser och bidrar till integration mellan olika samhällsgrupper.
Ett rikt kultur-, sport- och fritidsliv bidrar till människors livskvalitet och främjar
folkhälsan vilket således är en viktig del i kommunens arbete med att skapa ett
gott liv för alla.

VILJERIKTNING
•

För att samhällets resurser ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt är det
nödvändigt att skapa förutsättningar för samnyttjande av lokaler, till
exempel idrottshallar och samlingslokaler.

•

Fritidsområden och idrottsanläggningar bör ha god tillgång till gång- och
cykelvägar.

•

Aneby kommun ska fortsätta stödja ideella kultur-, sport- och
fritidsföreningar och samverka där det är möjligt.

•

I särskilda områden som innehåller för omgivningen störande aktiviteter
ska störningar minimeras genom lämplig lokalisering och god teknisk
utformning. Aktiviteter som alstrar störande buller bör lokaliseras till
redan bullerpåverkade områden.

•

Anläggningar och fritidsområden behöver ha en god tillgänglighet.

Föreningsdrivna anläggningar
Aneby kommun har en modell där grunden är att föreningslivet äger och driver
egna anläggningar och att kommunen ger drifts- och föreningsbidrag utifrån
fastställda kriterier. De som driver anläggningarna har ofta ett personligt intresse
av anläggningarnas skötsel, och en stor del av arbetet med dem sköts ideellt.
Kundnöjdheten över anläggningarna är stor. I kommunens regi drivs enbart
idrottshallar och simhallen.
Runt om i kommunen finns flera anläggningar och områden avsedda för att
tillgodose behovet av kultur-, sport- och fritidsaktiviteter. Dessa har stor betydelse
för de tätorter och byar de finns i och flera av dessa lockar även utövare och
medlemmar från andra kommuner, liksom besökande och turister.
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Kultur och fritid
Att vara del av eller att ta del av andras skapande i form av exempelvis konst,
musik, dans, film, media, teater och litteratur är berikande. Kulturlivet är en
grogrund för innovationer, sprider värderingar och stimulerar demokrati och
förståelse.
Kultur i den offentliga miljön bidrar till att skapa attraktiva mötesplatser.
Kulturaktiviteter bedrivs i kommunens regi, till exempel kulturskolan och Åsens
by. Även ett flertal hembygdsföreningar, samhällsföreningar och religiösa samfund
bidrar till kommunens kulturutbud, liksom många andra föreningar och privata
initiativ. Ett flertal mindre museer finns runt om i kommunen. Bibliotek och
konserthus finns i Aneby tätort. Kommunen är också rik på fornminnen och
andra kulturmiljöer att besöka.

VILJERIKTNING
•

Kommunen ska stödja och erbjuda kulturverksamhet präglad av
tillgänglighet och mångfald som kan leda till en konstnärlig utveckling.

•

Kommunen ska se över platser där olika konstarter får utrymme i det
offentliga rummet.

Sport och fritid
Aktivitet och rörelse är en allt viktigare fråga för folkhälsoarbetet och välfärden.
Alla ska beredas möjlighet till en aktiv vardag oavsett förutsättningar. För
kommunen är det därför viktigt att erbjuda ett brett spektrum av aktiviteter,
tillgängliga både utom och inom föreningslivet. Kommunen har också en viktig
del i att tillgängliggöra och synliggöra det utbud som finns av sporter och
aktiviteter.
Den föreningsdrivna modellen gör att Aneby, trots sin litenhet, har ett stort utbud
av sportanläggningar varav många kan nyttjas utan medlemskap i olika föreningar.
För kommunens aktivitets- och friluftsliv är området i och kring Furulid särskilt
betydelsefullt, där ett stort antal anläggningar för både spontan och organiserad
idrott finns. Naturen är en tillgång i hela kommunen och har potential att bidra till
en rörelsefylld fritid och ett aktivt friluftsliv.
För att bredda utbudet av aktiviteter är det viktigt med ett gott samarbete med
grannkommunernas föreningar samt goda kommunikationer dit.

169

332

VILJERIKTNING
•

Det ska vara lätt att ta del av det utbud som finns.

•

Kommunen värnar om mångfalden inom sport- och aktivitetsutbudet.

•

Kommunen ska i planeringen av nya idrottsanläggningar beakta olika
idrotters behov utifrån ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv.

Kommunen värnar om samarbete mellan olika föreningar över kommungränserna
för ett större utbud.

Läs mer
Aneby kommuns kulturstrategi
Aneby kommuns hemsida: Kultur, fritid och turism
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Plats för barn och unga
Barn och unga utgör en fjärdedel av Anebys invånare, vilket är mer än
riksgenomsnittet på en femtedel. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till
lek, vila och fritid. Barn och unga behöver utrymme att pröva olika typer av
förmågor. De söker sig därför till miljöer som väcker deras nyfikenhet och
engagemang för både sin fysiska och sociala omvärld. Den fysiska miljön är deras
utvecklingsmiljö och grogrund för framtida hälsa och välbefinnande varför
barnperspektivet alltid ska beaktas i planeringen.
Enligt plan- och bygglagen ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för
lek och utevistelse både i bostadsområden, vid fritidshem, förskolor och skolor.
Det är kommunens uppgift att bedöma vad som är tillräckligt stor friyta. Vad som
bedöms som tillräckligt stor friyta beror på olika faktorer som tillgång till
närliggande natur- eller grönområden, bebyggelsestruktur eller närheten till andra
lekområden.

Lekplatser
Barn kan leka var som helst och med vad som helst. En skogsdunge eller en
otrafikerad gata nära hemmet kan vara den huvudsakliga arenan för leken. Ett
rimligt avstånd till närmsta lekplats varierar därför beroende på områdets karaktär.
Ett trafikfritt naturnära område tillgodoser i sig självt barnens behov av lek medan
trafikerade områden i tätorterna har större behov av avgränsade lekplatser.
Forskning visar att naturens egna redskap som växtlighet, stenar och varierad
topografi kan bidra till mer varierad och långvarig lek än vad prefabricerad
lekutrusning som gungställningar och klätteranordningar gör. Lekplatser har dock
en viktig funktion som landmärke, att manifestera att platsen i första hand är
avsedd för barn och deras lek. De blir en samlingpunkt och mötesplats där både
spontan och planerad gemenskap kan äga rum mellan alla åldrar.

Lekplatser i kommunen
Det finns flera kommunala lekplatser runt om i kommunen, majoriteten ligger i
centralorten. Även lekmiljöerna på skolor och förskolor kan nyttjas under kvällar
och helger. I dagsläget finns det ingen lekplats som är tillgänglighetsanpassad.
Bord och bänkar gör lekplatsen till en mötesplats och har potentialen att förlänga
vistelsen på platsen. Tillgång och placering av bord och bänkar bör ses över. Även
behovet av grönska och skugga på lekplatserna behöver tillgodoses.
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Krav och riktlinjer
Fastighetsägaren är ansvarig för säkerheten på lekplatsen vilket innefattar
regelbundna säkerhetsbesiktningar och funktionskontroller. Ökade säkerhetskrav
är generellt sett bra, men de överanvänds i vissa fall med standarder som
appliceras på fler miljöer än de är avsedda för. Detta har gett upphov till
lekmiljöer med för lite utmaningar där barn inte får möjlighet att utveckla
riskhantering. Vid utformning av lekmiljöer är det viktigt att eftersträva en balans
mellan äventyr och trygghet.
En kort och säker väg innebär att barnen i större utsträckning får tillåtelse och har
möjlighet att själva ta sig till en lekplats, vilket är bra både för deras motoriska
förmåga och lokalkännedom.

VILJERIKTNING
•

Vid detaljplanering ska ytor för lek beaktas.

•

Kommunen ska verka för att skol- och förskolegårdar kan nyttjas på
kvällar och helger.

•

Det bör finnas lekplatser som är anpassade för barn och vuxna med olika
funktionsvariationer.

•

Alla lekplatser bör erbjuda både sol och skugga.

•

Alla lekplatser bör ha väl placerade bänkar för möjlighet till samvaro och
vila.

Platser för unga
Bland äldre barn är det vanligt att den fysiska aktiviteten minskar. Utbudet och
möjligheten till att utöva sport och idrott finns även för denna åldersgrupp och är
fortsatt viktigt, men när barn når tonåren minskar generellt sett deltagande i
sådana aktiviteter till förmån för mer socialt inriktad samvaro.
För äldre barn finns således ett behov av attraktiva mötesplatser, både informella
vistelseytor och mer traditionella platser med bänkar och bord. Olika typer av
sociala ytor som trädäck fungerar ofta bra, helst i kombination med platser som
lockar till rörelse, kraftmätning och socialt samspel. Grönskan spelar en viktig
funktion för att bidra till umgänge under trygga och avslappande former.
Lekplatser blir ofta mötesplatser för äldre barn på kvällstid. Gungor och
lekredskap som är tillräckligt stora kan användas som avslappnade sittplatser.
Befintliga platser som redan används av ungdomar kan kompletteras och
förbättras med redskap som även fungerar för äldre barn såsom hängmattor och
hammockar.
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VILJERIKTNING
•

Ungdomars delaktighet och inflytande på frågor som rör samhället och de
själva ska ses som en resurs i planeringsprocesser och särskilda former för
barns och ungas delaktighet ska utvecklas.

Skol- och förskolegårdar
Varje dag är cirka 800 barn i skolan och ungefär hälften så många barn i förskolan
i Aneby kommun. Ändamålsenliga skol- och förskolegårdar spelar en viktig roll
för barns och ungas bildning och i deras sociala och fysiska utveckling. Skol- och
förskolegårdar ska inrymma platser och utrustning för lek, sport och vilda
aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet.
Möjligheten att transportera sig själv till och från skolan med gång eller cykel ska
uppmuntras och möjliggöras bland annat genom säkra vägpassager och god
cykelparkering.

Friyta
Hur stor gården är spelar en avgörande roll för att en barngrupp ska kunna
utveckla socialt samspel och lek på ett sätt som tillgodoser deras behov. Ett
rimligt mått på friyta utifrån antalet barn enligt boverket är 30 kvm friyta per barn
i grundskolan och 40 kvm friyta per barn i förskolan. Den totala friytan bör helst
överstiga 3000 kvm.

Utemiljön som klassrum
Skolgårdar kan vara en resurs i undervisningen för både äldre och yngre barn.
Forskning visar på mer bestående kunskaper vid omväxlande inomhus- och
utomhusundervisning. Exempel på pedagogiska miljöer är odling,
vattenanläggningar, miljöer för växter och djur samt energiproduktion. Ämnen
som bild, naturkunskap, samhällskunskap, svenska, språk och idrott och hälsa kan
använda utemiljön som pedagogiskt rum. En grön skolmiljö ökar även förståelsen
för hur miljön och naturen fungerar.

VILJERIKTNING
•

Vid detaljplanering ska förutsättningen för att säkra tillräckliga friytor vid
skolor och förskolor skapas.

•

Äldre barn i Aneby tätort bör ta sig till och från skolan själv tack vare goda
gång- och cykelmöjligheter.
173

336

•

En skolgård bör innehålla många olika typer av miljöer som passar barn i
olika åldrar.

•

Vid nyanläggning ska hänsyn tas till befintlig topografi och vegetation som
i största mån integreras i lekmiljön.

•

Grönstrukturens pedagogiska betydelse beaktas vid främjande av grönska
kring skolor och förskolor.

Läs mer
Boverket: Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö
Boverket: Barn och ungas utemiljöer
Boverket: Krav på lekplatser
Boverket: Regler för lekplatser och lekredskap
Boverket: Vägledning om barns och ungas utemiljö
Barnkonventionen Artikel 31
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Turism
I Aneby kommun är det främst naturen och aktiviteter kopplat till den som har
potential att locka turister, genom så kallad naturturism. Det finns ett stort antal
olika aktiviteter som kan omfattas av begreppet naturturism, exempelvis vandring,
ridning, skidåkning, utomhusbad, fritidsfiske och naturstudier. Naturturism och
friluftslivet är nära sammankopplade. Det finns många områden med värdefull
natur och på Anebys landsbygd finns flera ostörda områden där det är möjligt att
uppleva naturen där andra människor inte är ständigt närvarande genom sin
påverkan på landskapet. Det finns också intressanta kulturmiljöer att besöka.
Naturturism är direkt beroende av ett hållbart nyttjande av våra naturresurser.

Karta 3.11 – Områden intressanta för turim
De areella näringarnas användning av miljön bidrar till kommunens vackra
landskapsbild. Tack vara de areella näringarna har Aneby et mosaikartat landskap
av jordbruk, betesmark och skog. De areella näringarnas markanvändning är
viktigt att värna och dess utveckling. Utveckling av besöksnäringen kopplat till
landskapet ska ske med hänsyn till de areella näringarnas möjlighet att bedriva ett
aktivt och produktivt jord- och skogsbruk.
Turismen är en viktig för den lokala utvecklingen och kan leda till ytterligare
näringsverksamheter. Turismnäringen både gynnas av och kan stärka
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iordningställda faciliteter på strategiska platser, information och marknadsföring
samt olika typer av service och tjänster så som kollektivtrafik och
övernattningsmöjligheter. Inom de utpekade LiS-områdena finns möjlighet att i
strandnära läge bygga upp verksamheter som kan stärka turismnäringen.

VILJERIKTNING
•

Kommunen vill tillvarata, utveckla och marknadsföra miljöer och
områden samt egenskaper och värden särskilt betydelsefulla för turismen.

•

Viktigt för turism och besöksnäring är hållbara kommunikationer och
både fast och trådlös uppkoppling samt mobiltäckning.

Läs mer
Aneby kommuns hemsida: Turism
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Förnybar energi
Som en del av att bli en hållbar kommun har Aneby kommun som ambition att bli
en plusenergikommun, vilket innebär att den totala energiproduktionen från
förnybara källor i kommunen är större än den totala mängd energi som används i
kommunen. Förnybar energiproduktion har i jämförelse med fossila bränslen
många fördelar så som minskade utsläpp, inga farliga restprodukter och låga
driftkostnader. Strävan mot och planering för energieffektivisering bör ske i alla
kommunens verksamheter.

VILJERIKTNING
•

Aneby kommuns ambition är att bli en plusenergikommun.

•

Aneby kommun håller sig uppdaterad kring teknikutvecklingen inom
energiproduktion och energieffektivisering.

•

Produktionen av förnybar energi genom sol, vind och biobaserad
kraftvärme främjas.

•

I kommunens verksamheter sker kontinuerlig energieffektivisering.

•

Energin som används har minsta möjliga påverkan på omgivningen.

Vind
Aneby kommun är intressant för vindbruk då det finns ett antal områden som har
gynnsamma vindförhållanden. Vindkraften kan bidra till en levande landsbygd
genom att ge jord- och skogsägare ytterligare en möjlig inkomstkälla. Men
vindbruk medför också negativa aspekter såsom buller, visuell påverkan på
landskapet samt påverkan på djurlivet.
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Karta 3.12.1 – Vindkraft

Karta 3.12.2 – Landskapets känslighet för vindkraft
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Vindkraftsanalys
Ett konsultföretag utförde under 2011 en översiktlig landskapsanalys för att
utröna möjliga lokaliseringsområden för vindkraft inom Aneby kommun och
sammanställde detta i en rapport, ”Möjliga utredningsområden för vindkraft –
Aneby kommun”. Faktorer såsom vindutsatthet, bostadsbebyggelse och
landsbygdsutvecklingsområden, infrastruktur, landmärken och viktiga kulturella
objekt har legat till grund för analysen, liksom ekologiska aspekter som skyddade
vatten- och naturområden. Vindkraftens påverkan på landskapsbilden spelar också
en viktig roll, där vissa landskapstyper bedöms vara mycket känsliga för en
vindkraftsetablering medan andra bedöms som mer tåliga.
Information om alla dessa aspekter har samlats in och sammanställts och därefter
behandlats genom två olika datoranalyser. Det som skiljer analyserna åt är att de
anger olika avstånd till befintlig bebyggelse, 800 respektive 1000 meter.
Utredningen uppdaterades 2018 och kompletterades då med bland annat
information om fladdermöss och fåglars boplatser och rörelsemönster samt
viktiga ekologiska zoner.

Karta 3.12.3 – Områden lämpliga för vindkraft
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Rekommendationer
För att vindkraften inte ska ha en stor negativ påverkan på landskapets ekologiska,
sociala och kulturella värden måste platsen väljas med omsorg. I ”Möjliga
utbredningsområden för vindkraft – Aneby kommun” ges följande rekommendationer:
•

Särskild hänsyn bör tas i anslutning till bebyggelsemiljöer.

•

Avstånd bör hållas till sjöar och monumentala landskapselement.

•

Försiktighet bör iakttas i närhet till myrar, mossa, sjöar och våtmarker då
dessa innehåller en stor mängd djurarter och många av dessa kan vara
känsliga för såväl fragmentering som buller.

•

Särskild hänsyn ska visas till kulturmiljöer, viktiga siktlinjer, stora
opåverkade områden samt bostadsnära grönområden som nyttjas
regelbundet och intensivt för rekreation.

•

Stor varsamhet ska ske i skogsområden med svårspridda eller hotade arter.

•

Ytterligare analyser och bedömningar krävs inför varje ny
vindkraftsetablering. I tillstånds- och lovprocesser bedöms också verkens
nytta kontra dess effekter på allmänna intressen och naturvärden.

Vindkraft i kommunen
I dagsläget finns två verk uppförda i området mellan Bredestad och Askeryd och
ett antal lov har beviljats för nya etableringar. I bedömningen av nya bygglov bör
dessa beviljade lov vägas in så att man kan skapa sig en sammantagen bild av
vindkraftsutbyggnadens omfattning i kommunen. Vindkraftsutredningen ska ligga
till grund för alla nyetableringar. Information om etableringsområden samt aktuell
status på uppförda och föreslagna vindkraftsverk finns på Energimyndighetens
hemsida vindbrukskollen.

VILJERIKTNING
•

Aneby kommun är positivt inställd till vindkraftutbyggnad enligt
föreslagna områden och riktlinjer i ”Möjliga utbredningsområden för vindkraft –
Aneby kommun”.

•

Kommunen är restriktiv mot vindkraftsutveckling i de områden som
utpekats som känsliga.

Sol
Genom att använda solkraft kan man ta vara på energin direkt från solens
strålning. Solkraft ger mest energi under klara dagar på sommarhalvåret då
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instrålningen är som störst, men de fungerar även om det är mulet samt under
vintern. De kan placeras på mark, tak eller fasad.
Solceller har under senare år sjunkit i pris, vilket gör att det kan vara en intressant
investering för såväl företag som privatpersoner. Investeringskostnaden kan ofta
återbetala sig relativt snabbt genom insparade elkostnader, och i de fall ett
överskott av el produceras kan denna säljas. Solceller har också visat sig öka
husens värde eftersom det medför lägre boendekostnader. De kräver inte något
skyddsavstånd och de påverkar varken växt- eller djurliv, däremot är solceller
känsliga för beskuggning. Omkringliggande bebyggelse och växtlighet kan påverka
anläggningens produktionsförmåga. Växtlighet har stor betydelse för trivsel och
miljö, målet bör vara att förena grönska och solceller.
Potentialen för solkraft i länet bedöms vara stor, även småskaliga installationer av
privatpersoner kan få stor effekt. På klimatrådet Jönköpings läns hemsida
Solkalkylatorn finns dagsaktuella siffror och statistik kring mängd producerad
solenergi i kommuner.

VILJERIKTNING
•

Kommunen arbetar för att de kommunala verksamheterna i större
utsträckning ska få sin energi från egna solenergianläggningar.

•

Kommunen ställer sig positiv till utvecklingen av solcellsparker på
strategiska platser.

•

Kommunen bistår med kunskap och information om solkraft till
medborgare och företagare genom kommunens energirådgivning.

Vatten
Vattenkraft är energi som utvinns från strömmande vatten i ett vattenkraftverk.
Vattenkraften är driftsäker, billig och reglerbar och kan snabbt anpassas till de
förändringar som sker i konsumtionen av el, vilket gör att den är en viktig del i att
kunna ställa om till förnybar elproduktion.
Vattenkraften kan innebära viss miljöpåverkan. Kraftverksdammarna utgör
vandringshinder för ett flertal fiskarter, vilket även påverkar andra arter som är
beroende av fiskarnas vandring. Vattenmagasin med stor regleringshöjd skapar en
onaturlig nivåskillnad mellan hög- och lågvatten, vilket starkt påverkar de artrika
ekosystemen i vattendragens kantzoner. Svängningarna i vattenståndet nedströms
dammarna gör att strömfårorna varierar mellan att vara torrlagda och vattenfyllda,
något som samtliga arter har svårt att anpassa sig till. Dessutom transporteras
näringsämnen bort från strandzonerna.
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Det finns tre mindre vattenkraftverk i kommunen som alla har varit i drift sedan
första hälften av 1900-talet. De är belägna i Svartån och i Noåns vattendrag. Alla
ligger i närheten av så kallade naturliga vandringshinder vilket gör att arternas
vandring skulle förhindras även om verken togs bort.

Karta 3.12.4 - Vattenkraft

VILJERIKTNING
•

Aneby kommun ska verka för att befintliga vattenkraftverk bibehålles.

Biobränslen
Biobränslen är en viktig resurs i omställningen till ett hållbart energisystem
eftersom det utgör ett alternativ till fossila bränslen och kan anpassas efter behov.
Biobränslen kan utgöras av exempelvis grot, det vill säga toppar, grenar och
gallringsvirke från skogsbruket, eller odlade energigrödor. För ökning av hållbar
biobränsleproduktion är det viktigt att beakta skogsmarkens långsiktiga
produktionsförmåga och får inte leda till försämrad miljö i andra avseenden. En
viss del av de negativa effekterna kan motverkas genom askåterföring.
I Aneby tätort finns ett fjärrvärmeverk som eldas med biobränsle.
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Aneby kommun arbetar även med att uppfylla de åtaganden som står i
”Överenskommelse om biogas i Jönköpings län” och som är aktuella för
kommunen.

VILJERIKTNING
•

I nya detaljplaner ska strukturer som är lämpliga för anslutning till
fjärrvärme göras där det är möjligt.

•

Kommunen är positiv till ett ökat hållbart uttag av biobränsle från
skogsbruket.

•

Aneby kommun står bakom och arbetar enligt överenskommelsen om
biogas i Jönköpings kommun.

Geoenergi
Geoenergi är ett samlingsnamn för mark-, berg- och sjövärme respektive -kyla och
är solenergi som lagras i marken, berggrunden och i vattnet. Värmen flyttas från
marken, berggrunden eller vattnet till en byggnads varmvatten och vattenburna
värmesystem. Geoenergi bidrar inte till elproduktion men ersätter exempelvis
direktverkande el och uppvärmning med fossila bränslen, vilket gör att
energikällan klassas som förnybar.
I Aneby är det vanligt med både jord- och bergvärme.

VILJERIKTNING
•

Aneby kommun är positiva till nyttjandet av geoenergi och bistår med
kunskap i frågan.

Läs mer
Energimyndighetens hemsida: Förnybart
De nationella miljömålen
Miljömål för Aneby kommun 2011-2025
Hemsidan: Sveriges Miljömål
Möjliga utredningsområden för vindkraft – Aneby kommun
Hemsidan: Vindbrukskollen
Överenskommelse om biogas i Jönköpings län
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Klimat- och energistrategi för Jönköpings län
Energi- och klimatstrategi för Aneby kommun
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Fortsatt planering
Översiktsplanen kommer att gälla lång tid fram över men den översiktliga
planeringen inom kommunen kommer att fortsätta parallellt. I översiktsplanen är
inte alla frågor utredda eller beslutade inför samrådet. Utredningar, parallella
processer och i översiktsplanen förslag till fortsatt arbete redovisas i nedan.

En aktuell översiktsplan
1 april 2020 ändrades bestämmelserna gällande översiktsplan i 3 kap plan- och
bygglagen, PBL. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas
kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Efter
det ordinarie valet 11 september 2022 ska kravet på kommunen att anta en
planeringstrategi börja tillämpas. Kommunernas första planeringsstrategi ska ha
antagits senast 11 september 2024. Planeringsstrategin ersätter
aktualitetsprövningen. Planeringsstrategin ska fortsättningsvis tas fram under
första halvan av perioden mellan två ordinarie val. I detta blir planeringsstrategin
det centrala, nya verktyget.

VILJERIKTNING
•

Översiktsplanen är förankrad hos såväl den politiska som
förvaltningsorganisationen.

•

Översiktsplanen används som ett strategiskt verktyg för att uppnå önskad
hållbar och positiv samhällsutveckling.

•

Fortsatt arbete med översiktlig planering samt arbete med framtagande
och revidering av strategiska dokument ska genomföras för att uppfylla
översiktsplanens intentioner.

Fortsatta utredningar
Fortsatt planering som är särskilt relevant för en aktuell översiktsplanering är:
•

Vatten- och avloppsplan (VA-plan)

•

Naturvårdsplan

•

Avfallsplan

•

Bostadsförsörjningsplan

•

Markanvändningsplan för verksamheter
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•

Kulturmiljöinventering

•

Återplanteringsplan för grönstruktur i tätorterna

Läs mer
Boverkets hemsida: Ta fram planeringsstrategin
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Hållbarhetsbedömning
med
miljökonsekvensbeskrivni
ng (MKB)
Konsekvensbeskrivning
I detta kapitel ges en överblick över vilka konsekvenser, positiva och negativa,
översiktsplanen kan leda till. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska
översiktsplanens konsekvenser tydligt kunna utläsas. Miljöbalkens (MB) 6 kapitel
anger att en strategisk miljöbedömning ska göras om genomförandet av en planen
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, vilket en översiktsplan antas göra.
Miljöbedömningen består av ett antal lagreglerade steg som bland annat omfattar
avgränsning, samråd och dokumentation. Miljöbedömningen dokumenteras i en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I detta kapitel görs en samlad bedömning av
konsekvenserna enligt kraven i både plan- och bygglagen och miljöbalken. Här
redovisas både miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser av föreslagen
användning av mark och vatten.
Miljöbalken ställer krav på redovisning av den betydande miljöpåverkan av planen.
Konsekvensbeskrivningen lyfter fram vilka förslag som kan ge särskilt stor
miljöpåverkan, så kallad betydande miljöpåverkan, och vilka konsekvenser dessa
kan medföra. Gällande de miljömässiga konsekvenserna redovisas även vad som
förväntas ske om planen inte genomförs, det så kallade nollalternativet, samt
åtgärder för att minska den miljömässiga påverkan.

Aspekter av hållbarhet – med människan i fokus
En hållbar utveckling bygger på samspel mellan ekologiska, sociala och
ekonomiska aspekter. De ekologiska aspekterna berör exempelvis hushållning
med naturresurser, värnandet av den biologiska mångfald och klimatanpassning.
De sociala aspekterna handlar bland annat om boenden för alla i olika skeden av
livet, möjlighet att leva ett gott och hälsosamt liv samt tillgänglighet, trygghet och
delaktighet. De ekonomiska aspekterna innebär en ekonomisk tillväxt, regional
balans och en god samhällsekonomi.
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Avgränsning
Avgränsningen omfattar en avgränsning av de frågor som ska behandlas, men
också vilket geografiskt område som ska behandlas, vilka tidsperspektiv som ska
råda samt vilka alternativ som ska bedömas.

Nivåavgränsning
Översiktsplanen har en strategisk och översiktlig karaktär och MKB:n ska
anpassas till detta, vilket innebär att framförallt de övergripande konsekvenserna
på en kommunal eller större nivå behandlas. Långvariga, storskaliga eller
kumulativa effekter ska beskrivas och bedömas översiktligt. Påverkan som
lämpligast bedöms i ett detaljplaneskede eller som kräver miljötillstånd behandlas
istället i samband med dessa.

Tidsmässig avgränsning
Tidshorisonten för översiktsplanen är 2035, varför den generellt gäller även för
MKB:n även om en del konsekvenser kan ha betydligt längre tidshorisont och kan
förväntas uppstå senare än planperioden, så som exempelvis klimatförändringar.
De förändringar och konsekvenser som planen redovisar kommer i många fall att
framträda successivt under planperioden.

Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen följer i de flesta fall kommungränsen. För vissa
aspekter följer påverkan, och därmed även bedömningen, istället naturliga gränser
i landskapet eller andra administrativa gränser. Detta gäller bland annat påverkan
på vatten, trafik eller områden som sträcker sig över flera kommuner såsom
riksintressen eller naturvårdsområden. Gällande klimatpåverkan är
konsekvenserna globala.

Avgränsning av aspekter
Fokus för MKB ligger på de planeringsfrågor där betydande miljöpåverkan
riskerar att uppstå. Frågor där planen kan påverka miljön i positiv riktning
behandlas också.

Om höghastighetsjärnvägen i MKB
Den pågående planeringen av nya stambanor innebär storskalig påverkan på
landskapsbilden med en föreslagen passage någonstans genom Aneby kommuns
västra del. På grund av utredningens stora sammanhang med osäker tidplan och
ännu icke fastställd sträckning är det svårt att i nuläget bedöma exakta
konsekvenser av en höghastighetsjärnväg genom kommunen, varför detta inte
beskrivs ytterligare i miljökonsekvensbeskrivningen. Eftersom hälften av
kommunens yta ligger inom föreslagen korridor för höghastighetsjärnväg kan inte
kommunen undanta all denna mark vid planering. Att dragningen kommer
medföra betydande miljökonsekvenser är dock klart. I kommunens västra delar
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ligger riksintressen för kulturvård, naturvårdsområden, ostörda områden, jordoch skogsbruksområden samt ett antal byar som samtliga skulle påverkas av en
närliggande höghastighetsjärnväg. Det är framförallt i kommunens västra delar
som en kontinuerlig landsbygdsutveckling med nybyggnationer sker. För boende i
närheten av höghastighetsjärnvägen kommer den orsaka buller, visuell påverkan
och agera som barriär i landskapet (vilket minskas något om järnvägen byggs på
broelement). För lantbrukare kan åkerarealer delas av och försvåra
jordbruksverksamheten. Mer exakta konflikter mellan planförslaget och framtida
järnvägssträckning samt konsekvenser av fastställd järnvägsdragning genom
kommunen får utredas när ytterligare utredningsmaterial finns att tillgå.

Metod och process
Genom att tidigt och kontinuerligt i planeringen diskutera möjliga konsekvenser
av de förslag som ges för samhällets fysiska utveckling, kan mer hållbara lösningar
identifieras. I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har de olika förslagens
kort- och långsiktiga hållbarhetsaspekter på olika områden löpande diskuterats.
Viktiga samarbetspartners på olika områden har identifierats och dialoger och
tidiga samråd har förts med dessa.
En tidig dialog gällande avgränsning av konsekvensbedömningen med MKB
skedde med länsstyrelsen hösten 2020. Den 7 december 2020 hölls ett
avgränsningssamråd med länsstyrelsen för att diskutera vilka miljöfaktorer som
kan medföra en betydande miljöpåverkan.
Samrådet för hela översiktsplanen samt samråd för konsekvensbedömningen med
MKB om avgränsning, omfattning och detaljeringsgrad kommer att ske med de
kommuner, regioner, Länsstyrelsen och andra myndigheter som på grund av sitt
särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Samrådet sker våren 2021.

Sammanfattning av planförslaget
Planförslaget syftar till att möjliggöra för 7500 invånare år 2035. Det är i många
delar en vidareutveckling av nu gällande plan, vilket gör att stora likheter finns i en
del frågor. Ett nytt planförslag har efterfrågats till stor del för att ha en bättre
planberedskap för mark för bostäder och verksamheter. Kommunens vilja är att
det ska vara möjligt att leva och verka i alla kommundelar. Genom föreslagen
strukturbild kommer i huvudsak bebyggelsenoder och de aktiva stråken att
utvecklas. Förhoppningen är att detta på sikt kan stärka underlaget för ytterligare
kollektivtrafik.
I Aneby tätort eftersträvas ett mer diversifierat bostadsbestånd, och fler områden
för bostadsutveckling har pekats ut både i, i anslutning till och strax utanför
tätorten. Områden för verksamheter finns också i och i anslutning till tätorten.
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Strategiska områden för framtiden finns med för att visa i vilken riktning tätorten
kan utvecklas på lång sikt. Ett ökat fokus finns på hur de gröna områdenas
utveckling i och kring tätorten.
Utvecklingen på landsbygden sker främst kring de aktiva stråken samt i
bebyggelsenoder och utvecklingspunkter. Utvecklingspunkterna på landsbygden
pekas ut i de delar av kommunen där bebyggelsetrycket är högt och där det i
många områden finns en möjlighet till ökad samordning av samhällsnyttig
infrastruktur. Några av dessa är LiS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära
läge). Bebyggelsenoderna är idag knutpunkter på landsbygden, och flera av dessa
är särskilt viktiga för en levande landsbygd då de har viktiga funktioner såsom
skola och förskola lokaliserade till sig. I de aktiva stråken finns potential för en
hållbar utveckling, då infrastruktur för effektiva transporter och kollektivtrafik
redan finns på plats.
Planförslaget redovisar också hänsyn som måste tas för att kunna utvecklas på ett
hållbart sätt, där kommunens attraktivitet och värden tillvaratas och värnas.

Alternativ strategi - nollalternativ
I nollalternativet sker utvecklingen fortsatt enligt nu gällande översiktsplan från
2013, Ett gott liv i en hållbar kommun, Översiktsplan för Aneby kommun. Det
övergripande målet för gällande översiktsplan syftar till att öka befolkningen till
7000 invånare år 2025, för att kunna behålla och utveckla servicen till alla boende
och verksamma i kommunen. Det största bebyggelsetrycket finns i den västra
kommundelen där Haurida kyrkby och Vireda kyrkby utgör viktiga serviceorter
för skola och barnomsorg. För att kunna ha kvar servicen på dessa orter samt
även i Askeryd, Frinnaryd, Sunhultsbrunn och Lommaryd är LiS-områden
(Landsbygdsutveckling i Strandnära läge) en viktig strategi i den planerade
utvecklingen. I Aneby finns ett stort behov av nya lägenheter.
Den nu gällande planen anses inaktuell dels för att det finns nytt
kunskapsunderlag att ta hänsyn till, dels för att den inte längre hanterar den
efterfrågan som finns på mark för framförallt bostäder och industrier i de
expansiva delarna av kommunen. När planen som kunskapsunderlag inte längre
kan ligga till grund för beslut, eller inte längre ger möjligheter till
bebyggelseutveckling är det troligt att avsteg görs och att dessa leder till en
kortsiktigt planerad bebyggelse. På landsbygden riskerar detta att medföra
svårigheter att samordna gemensamma anläggningar och service som följd. Aneby
tätorts utveckling kan istället komma att förhindras genom ogenomtänkt eller
kortsiktig markanvändning vilket kan försvåra en framtida expansion.
Nollalternativet, utvecklingen enligt gällande plan, redovisas under respektive
rubrik under underrubrik Alternativa lösningar.
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Icke-teknisk sammanfattning av MKB
Planförslaget möjliggör för att fler kan leva och verka i kommunen. Samtidigt
måste exploateringen ske på ett hänsynsfullt sätt. Hänsyn måste visas till befintliga
värden, dessa värden får inte försvinna, förloras eller påverkas på ett oacceptabelt
sätt. All utveckling ska ske på ett hållbart sätt som säkerställer att dessa värden
finns kvar även i framtiden.
Sammantaget bedöms planförslaget innehålla både positiva och negativa
konsekvenser. En positiv effekt kan förväntas av ökad samordning och en ökad
resurseffektivitet. Detta gäller framförallt avloppslösningar, och då särskilt i
områden som har en stor andel enskilda avlopp av varierad standard, och där
tillkommande bebyggelse kan möjliggöra för samordnade och förbättrade
lösningar med högre standard. Ett större antal invånare ger också möjligheter till
att utveckla infrastruktur för hållbart resande, såsom gång- och cykelvägar och
kollektivtrafik. Även detta kan ge positiva effekter på sikt. Planförslaget medger
också vindkraftsutveckling inom utpekade områden i kommunen. Vindkraften
väcker starka känslor, vilket till stor del kan bero på att fördelarna är globala
medan nackdelarna syns främst på en lokal nivå. Sammantaget bedöms dock
förslaget vara väl avvägt då riktlinjerna undantar områden med värden som kan
drabbas mycket negativt av en vindkraftsetablering.
Planförslaget ger begränsad påverkan på skogs- och jordbruksmark, grönområden
samt kultur- och naturvärden. Nyetableringar utanför tätorterna sker på
oexploaterad mark. Den mark som föreslås tas i anspråk består till största del av
industriskog som inte förmodas hysa höga naturvärden. En del mark har också
pekats ut som möjlig att exploatera i framtiden. Den består av en del
jordbruksmark, vilken generellt sett ska undantas från bebyggelse. Här bedöms
dock fördelarna av möjligheter att ha en sammanhållen bebyggelse överväga
nackdelarna med att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk.
De miljömål som planförslaget anses ha betydande miljöpåverkan på är Begränsad
klimatpåverkan, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet
samt God bebyggd miljö.
Gällande planförslagets klimatpåverkan så kan effekterna vara svåra att förutse.
En ökad mängd invånare och verksamheter i kommunen innebär fler resor och
högre konsumtion av olika slag. Samtidigt ger ett ökat invånarantal ekonomiska
resurser till att förbättra infrastrukturen för exempelvis hållbart resande eller
uppvärmning av bostäder, sådant som är associerat med en negativ effekt på
miljön.
För målen som rör vattnets kretslopp medför också en ökad befolkningsmängd
en ökad belastning på miljön som kan medföra en betydande miljöpåverkan. Att
samordna och förbättra de system vi har för rening av avloppsvatten är en av de
viktigaste åtgärderna för att minska tillförseln av näringsämnen, vilket kan påverka
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samtliga mål som rör vattnet. Hantering av dagvatten blir allt viktigare, dels för att
öka reningen då ett ökat invånarantal sannolikt innebär ökade föroreningar i
dagvattnet, och dels för att kunna hantera ökade regnmängder på en minskad
andel genomsläpplig yta.
En översiktsplan kan alltid antas medföra betydande konsekvenser för en god
bebyggd miljö. Samlokalisering av funktioner skapar underlag för en bättre service
och energieffektivitet. Samtidigt måste avvägningar göras för att inte olägenheter i
form av buller, luftföroreningar eller frånvaro av ytor för rekreation ska uppstå. I
planförslaget har dessa frågor vägt mot varandra, och sammantaget bedöms
planförslaget bidra till att miljömålet uppnås.
Den samlade bedömningen är att planförslaget tar rimlig hänsyn till ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet genom de avvägningar som görs.

Konsekvenser av föreslagen mark- och
vattenanvändning
Bostäder i Aneby tätort
Aneby kommun eftersträvar att öka sitt invånarantal under planens
genomförandetid och för att möjliggöra det krävs nybyggnation av bostäder. I
Aneby tätort eftersträvas förtätning med flerfamiljsbostadshus och ett mer
diversifierat byggnadsbestånd. Tillväxtmöjligheterna i nya områden är störst i
tätortens västra delar. De flesta bostäder byggs i privat regi. Ett ökat antal
människor, ianspråkstagande av mark för bostäder och en ökad andel hårdgjord
mark har påverkan på ett flertal områden (läs mer under Transporter, Grönområden
och gröna stråk, Kulturmiljöer, Vatten och God bebyggd miljö).
Sociala konsekvenser – Att kunna välja att bosätta sig eller byta boende inom
kommunen under livets olika skeenden är en trygghet och en förutsättning för en
social hållbarhet.
Ekonomiska konsekvenser – På en individnivå är det viktigt att olika typer av
boenden i olika upplåtelseformer och för olika ekonomiska förutsättningar finns
att tillgå. Saknas någon typ av boende kan det påverka kommunens näringsliv
negativt eftersom tillgång till lämpligt boende ofta är en förutsättning för företag
att kunna behålla och rekrytera personal. I de fall kommunen eller det kommunala
bostadsbolaget behöver upphandla mark kommer det medföra ökade kostnader
för kommunen, men det kommer även generera intäkter när detaljplaner för
områden antagits och områden byggs ut. Att fler delar på kostnader för
investeringar i teknisk infrastruktur och service är ekonomiskt fördelaktigt för
invånarna.
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Miljömässiga konsekvenser – Huvuddelen av utpekade områden för
bostadsutveckling är belägna på skogsmark avsedd för produktion. Dessa
områden antas inte hysa högre biologiska värden, vilket gör att den miljöpåverkan
som kan antas komma av att områdena tas i anspråk kan anses begränsad. Dock
innebär en större andel hårdgjord yta att möjligheten att omhänderta och rena
dagvatten påverkas. Ett antal områden i Aneby tätort föreslås förtätas. De flesta
områden som föreslås för förtätning är mindre grönområden. Dessa har idag inga
höga biologiska värden och de har en låg förmåga att omhänderta dagvatten,
varför påverkan på miljön förväntas vara små. I de områden som idag är
hårdgjorda bedöms förtätningen inte försämra tätortens förmåga att omhänderta
dagvattnen, men under byggnadsfasen medför byggnationen att partiklar och
ämnen associerade med byggnation ökar i dagvattnet. Effekten är begränsad både
i tid och storlek. Ett ökat antal bostäder kan ge kumulativa och långvariga effekter
då det innebär ianspråktagande av ytor i kombination med en ökad andel
transporter, ökat nyttjande och sannolikt omvandlingar av grönområden, högre
belastning på avloppsystemet med mera.
Alternativa lösningar
I nollalternativet/gällande plan tas en mindre andel mark i anspråk vilket på kort
sikt kan innebära färre negativa miljökonsekvenser. Den mark som i gällande plan
finns utpekad som lämplig för bostäder är i stort sett redan bebyggd.
Om planen inte genomförs kan det innebära att problem med en fungerande
flyttkedja, vilket kan innebära negativa ekonomiska och sociala konsekvenser. För
miljön innebär det sannolikt på kort sikt färre negativa konsekvenser då en mindre
andel mark i nollalternativet tas i anspråk. Befolkningen nationellt kommer
troligtvis ändå öka, och därmed den mark som måste tas i anspråk för bostäder.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
För att undvika negativ påverkan finns ett ökat fokus i planförslaget på
utvecklandet av befintliga grönområden och deras ekosystemtjänster. Större fokus
läggs också på lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten när nya
områden uppförs. För att möjliggöra en framtida minskad klimat- och
miljöpåverkan av ett ökat antal invånare ligger de föreslagna bebyggelseområdena
med gång- eller cykelavstånd till centrum och kollektivtrafik.

Centrum i Aneby tätort
I centrum eftersträvas en viss förtätning med bostäder (se Bostäder i Aneby tätort
ovan) samt förstärkning av Svartåstråket (se Grönområden och gröna stråk nedan)
samt stråket mellan Fredstorget och resecentrum.
Sociala konsekvenser – En förstärkning av stråket mellan resecentrum och
Fredstorget gör det lättare för nya besökare att hitta mellan viktiga platser i
Anebys centrum.
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Ekonomiska konsekvenser – Investeringar i offentliga miljöer innebär en kostnad
som belastar Anebys invånare. Långsiktigt innebär ett attraktivt centrum en
möjlighet att locka fler invånare och besökare, vilket ger ökade intäkter.
Miljömässiga konsekvenser – Förstärkningen av stråken sker på redan exploaterad
mark och i huvudsak i form av olika lösningar gällande gestaltning, utsmyckning,
belysning och skyltning. Detta bedöms inte ge några märkbara negativa effekter.
Alternativa lösningar
Om planen inte genomförs förblir stråket mellan Fredstorget och Resecentrum
oförändrat.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Förslaget bedöms inte ge negativa miljökonsekvenser, varför inga särskilda
åtgärder för att minska påverkan finns föreslaget.

Strategiska områden för framtiden
I Aneby tätort finns flera strategiska områden för framtiden utpekade. De utgörs
till största del av jord- och skogsbruksmark (läs mer under Areella näringar). En del
av dessa områden har kända fornlämningar (läs mer under Kulturmiljö) eller risk för
översvämning (läs mer under Vatten). Strategiska områden för framtiden ämnade
för verksamheter och industri ligger i anslutning till väg eller järnväg, medan
strategiska områden för framtiden ämnade för bostadsändamål ligger på
cykelavstånd till kollektivtrafik eller i direkt anslutning till existerande eller
planerad bebyggelse (läs mer under Bostäder i Aneby tätort och Verksamheter). De
flesta utpekade strategiska områdena har ingen bestämd användning ännu men
deras strategiska lägen gör att de i framtiden kan bli attraktiva för någon typ av
exploatering eller kan bli viktiga som rekreations- eller grönområden. Utifrån detta
är kommunen restriktiva till enstaka exploateringar inom dessa områden.
Sociala konsekvenser – Att det finns möjlighet för Aneby tätort att växa i direkt
anslutning eller med närhet till befintlig bebyggelse och service ses som en positiv
konsekvens av planen.
Ekonomiska konsekvenser – De strategiska områdena för framtiden är idag i privat
ägo. Kostnader för planläggning belastar kommunen. I de fall kommunen
exploaterar medför detta kostnader för markköp.
Miljömässiga konsekvenser – Vilken miljömässig påverkan en exploatering har beror
på områdets beskaffenhet. Områden ämnade för framtida bostadsändamål är
tänkta att kunna ge ett större underlag för kollektivtrafiken vilket kan ge en positiv
påverkan på möjligheterna för ett hållbart resande inom området, kommunen och
regionen. Områden ämnade för industrier kan göra att buller- och
vibrationsstörda områden kan nyttjas samtidigt som det kan begränsa bullrets
spridning lokalt.
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Alternativa lösningar
Gällande plan saknar en strategi för hur tätorten långsiktigt kan utvecklas, vilket
kan resultera i att nyetableringar inte är möjligt. Områden som kan bli viktiga i
framtiden kan tas i bruk på ett sätt som förhindrar ett framtida växande eller som
orsakar en fragmentering som gör att det blir svårt att samordna gemensamma
funktioner.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Åtgärderna beror på markens beskaffenhet och framtida användning. Läs mer
under ingressens hänvisade rubriker.

Verksamheter
I planförslaget ligger föreslagna industriområden i Aneby tätort främst längs södra
stambanan eller längs väg 132. Några områden i tätortens södra del riskerar att bli
översvämmade varför särskilda krav på tillkommande bebyggelse ställs. I
Sunhultsbrunns södra del samt i Frinnaryd längs med södra stambanan finns
områden utpekade som lämpar sig för verksamheter. De områden som planerats
för verksamheter och industri består till stor del av mark som ligger i anslutning
till annan industri, till järnväg eller väg och som därmed redan kan anses påverkad
av exploatering, buller, vibrationer och ljus. Den mark som idag består av
produktionsskog hyser inte några kända höga naturvärden (Läs mer under Areella
näringar).
Vid anläggning av stora industrier då mycket mark hårdgörs behöver
dagvattenhanteringen lösas för att inte orsaka negativa konsekvenser för
omgivningen (läs mer under Vatten).
Sociala konsekvenser – Möjlighet till arbete på hemorten är för många en
förutsättning för ett fungerande vardagsliv, vilket planen kan ge ökade möjligheter
för.
Ekonomiska konsekvenser – En god planberedskap med mark för verksamheter och
industrier gör kommunen mer attraktiv för företag att etablera sig i. Möjligheter
till arbete nära inom kommunen genererar sannolikt ökade skatteintäkter.
Miljömässiga konsekvenser – De miljömässiga konsekvenserna beror dels på
ianspråktagen marks beskaffenhet samt verksamhetens karaktär.
Verksamhetsområden belägna längs södra stambanan skärmar av en del av det
buller som järnvägen idag genererar i samhället. Vid eventuell översvämning finns
en risk att vattenmassor förorenas, även om krav och försiktighetsåtgärder följs.
Ytterligare hårdgjord mark i översvämningsdrabbat område försämrar områdets
möjlighet att ta upp eller lagra vatten. Naturlig dagvattenhantering kommer inte
att fungera i händelse av översvämning. Både antalet gods- och persontransporter
till och från verksamhetsområden ökar med ett ökat antal verksamheter.
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Alternativa lösningar
Nollalternativet innebär att kommunen inom en snar framtid riskerar att inte ha
en god planberedskap för industrimark, något som kan påverka kommunens
ekonomiska utveckling negativt. Det skulle också kunna leda till negativa sociala
konsekvenser om tillgången till arbetstillfällen är begränsad. Om
verksamhetsområden exploateras enligt gällande plan finns en ökad risk för att
verksamheter översvämmas, med eventuella föroreningar av vattenmassor i
Svartåsystemet som följd.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
För att undvika negativ påverkan på områden i översvämningsdrabbat område
ställs krav på att verksamheten inte får vara av den art att vatten förorenas på ett
oacceptabelt sätt vid en eventuell översvämning.
I planförslaget ställs krav på hållbar dagvattenhantering vid exploatering av
ytkrävande områden. Planförslaget förespråkar öppna dagvattenlösningar.

Transporter
För att få ett hållbart och fungerande trafiksystem för både tätorter och landsbygd
är alla trafikslag nödvändiga, och de måste alla vara säkra och effektiva. Enligt
planförslaget vill kommunen arbeta för att andelen resor som sker med bil ska
minska till fördel för kollektivtrafik, cykel eller gång.
Lokalisering av bostäder och verksamheter nära kollektivtrafikstråk syftar till att
stärka kollektivtrafikens underlag samtidigt som kollektivtrafiken redan finns på
plats när områden exploateras, vilket ökar chansen att valet faller på att resa
kollektivt (läs mer under Mindre tätorter, byar och stråk). Kommunen samverkar med
kollektivtrafikaktörerna kring dessa frågor.
Cykelvägnätet föreslås utvecklas enligt cykelplanen. Planförslaget fokuserar på
cykelvägnätet i Aneby tätort. Förslagen syftar till att framförallt fler barn ska
kunna cykla till och från skolan, men också till aktiviteter och andra målpunkter.
Förslaget är att utöka och binda samman cykelvägnätet och förbättra säkerheten
vid överfarter.
För vägnätet syftar förslagen till att höja säkerheten samt att ge möjligheter till
samåkning. För att realisera förslagen krävs ett samarbete mellan Trafikverket och
kommunen. På väg 132 och 32 vill kommunen få till säkerhetshöjande åtgärder.
Dessa kommer gynna såväl kollektivtrafikresenärer som privatbilister och de
transporter som trafikerar sträckan. I tätorter och byar finns ett behov av
hastighetssänkande åtgärder. Möjligheten till pendlarparkeringar ska utredas på
strategiska platser runt om i kommunen.
Sociala konsekvenser – Ett transportsystem där alla ska ha möjlighet att röra sig och
nyttja det utbud som finns är en jämlikhetsfråga som framförallt kan öka
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livskvaliteten för individer och grupper som är hänvisade till andra transportslag
än bil, däribland alla barn. Låga hastigheter och ett väl fungerande gång- och
cykelvägnät ger ökad trygghet och säkerhet för alla trafikanter, men påverkar
främst rörelsefriheten för barn positivt.
Ekonomiska konsekvenser – Trafikåtgärder är kostsamma, vilket gör att även mindre
åtgärder som föreslås är kännbara i en liten kommun. En del föreslagna åtgärder
berör Trafikverkets vägar vilket gör att kommunens rådighet över åtgärderna är
begränsad. Trafikverket står då för investeringen men brukar vid förslag
framtagna av kommunen arbeta för en samfinansiering, exempelvis hälften
vardera mellan kommunen och Trafikverket.
Miljömässiga konsekvenser – En ökad befolkning leder oundvikligen till ett ökat
behov av transporter. Den mest betydande miljökonsekvensen är utsläpp av
växthusgaser som påverkar klimatet negativt. Försämrad luftkvalitet, buller och
vibrationer kring större vägar samt i tätorten är också en negativ miljöpåverkan.
Negativ påverkan som kommer från att mark tas i anspråk för ny infrastruktur
beror till stor del på ianspråkstagen marks beskaffenhet. Hur stor miljöpåverkan
en ökad andel transporter har beror på hur väl kommunens strategi med
omställning till hållbara resealternativ fungerar.
Alternativa lösningar
Nollalternativet innebär likheter och skillnader mot planförslaget. För vägnät
föreslås förbättringar av väg 132 och 32 samt att kommunen ska verka för att alla
allmänna länsvägar blir upprustade. Gällande kollektivtrafik finns en önskan kring
att möjliggöra halvtimmestrafik mellan angränsande centralorter och regioncentra
samt att utveckla Närtrafiken inom länstrafiken för främst boende på
landsbygden. Gällande cykeltrafik anges att kommuninvånarna utan rädsla för sin
säkerhet ska kunna cykelpendla till sina arbetsplatser, samt att kommunen fortsatt
tar fram förslag på cykelturer i rekreationssyfte.
Om planförslaget inte genomförs är det sannolikt att många av förslagen gällande
vägar inte blir genomförda, då dessa är mycket ambitiösa och därmed riskerar inte
kunna realiseras. Problematiken med höga hastigheter i tätorter och byar kvarstå
då detta inte behandlas i gällande plan. Kollektiva resmöjligheter bedöms inte
kunna ökas då lösningar för detta saknas. Cykelvägnätet riskerar att bli mindre
effektivt för resor som genomförs ofta då lika fokus ligger på rekreation som skoloch arbetsresesträckor.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Samåkning, pendelparkeringar, ökad kollektivtrafik och förbättrat gång- och
cykelnät i tätorterna är några av de möjligheter som behandlas i planen och ska
utredas i kommunen framöver.
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Grönområden och gröna stråk
Planförslaget föreslår att gröna värden kring tätorterna ska synliggöras,
tillgängliggöras och förädlas. Den tätortsnära naturen ska enligt planförslaget
särskilt beaktas då den utgör stommen för ett aktivt friluftsliv, (läs mer under
Friluftsliv och Värdefull natur). Befintliga grönområden utvecklas med olika
karaktärer som erbjuder olika aktivitets- och rekreationsvärden och de
ekosystemtjänster områdena utför beaktas. Behovet av kontinuerlig återplantering
framhålls. Barns behov av grönytor för lek eller pedagogisk verksamhet betonas,
vilket ger en ökad medvetenhet kring behovet av att värna grönområden med
närhet till skola, förskola eller som frekvent nyttjas av barn.
Sociala konsekvenser – Tillgängliga grönområden med varierade, höga
rekreationsvärden kan öka intresset för utevistelse, lek eller motion vilket påverkar
både den fysiska och mentala hälsan. Vistelse i grönområden kan medföra större
medvetenhet och engagemang för naturvärden hos invånarna.
Ekonomiska konsekvenser – På kort sikt medför bevarandet av grönområden
negativa ekonomiska konsekvenser i form av förlorade intäkter för tomt- eller
industrimark. De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna består till stor del av de
ekosystemtjänster som de gröna områdena utför. Att förlora en eller flera av dessa
ekosystemtjänster skulle få långtgående negativa ekonomiska konsekvenser då de i
detta fall måste ersättas av mänsklig arbetskraft eller genom tekniska system.
Miljömässiga konsekvenser – De miljömässiga konsekvenserna som planförslaget
medför bedöms vara både positiva och negativa. Ett ökat nyttjande kan påverka
vissa djur och växter negativt. En genomtänkt långsiktig utveckling som tillför
områden värden de idag saknar kan göra att områdenas attraktivitet för fler arter
ökar, samtidigt som en långsiktig kontinuitet säkerställs.
Alternativa lösningar
I nollalternativet framhålls inte barns behov av grönytor lika tydligt som i
planförslaget, och dessa är inte undantagna från tilltänkt exploatering i karta eller
text.
Om planen inte genomförs finns en överhängande risk att grönområdenas
kapacitet att utföra ekosystemtjänster fortsatt är begränsad på grund av att många
grönområden idag endast har träd av samma art och en likartad ålder. I de
grönområden vars träd består av pionjärarter kan en kraftig försämring av
möjligheten att utföra ekossystemtjänster förväntas inom de närmsta decennierna,
då många träd sannolikt kommer behöva tas ned inom samma korta tidsspann.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
För att undvika negativ miljöpåverkan är det viktigt att ytor avsedda för rekreation
avsätts i detaljplaner. Sammantaget bedöms denna del av planförslaget inte
innebära en betydande miljöpåverkan. De förändringar av grönområden som
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planförslaget innebär förväntas ske gradvis och långsamt, vilket ger möjligheter till
anpassning.

Mindre tätorter, byar och stråk
När nya områden planeras eftersträvas i planförslaget närhet till service och
befintlig infrastruktur, både vad det gäller vägar, kollektivtrafik och vatten- och
avloppsledningar (se även Vatten, Transporter, Landsbygd och Areella näringar). Det
innebär att föreslagen utveckling ofta sker i nära anslutning till befintliga tätorter
eller bebyggelsenoder/byar eller stråk.
Sociala konsekvenser – Möjligheter att bo, arbeta eller etablera verksamheter i de
mindre tätorterna och byarna stödjer den service och de verksamheter som idag
finns på orterna. Servicen i tätorterna är betydelsefull för möjligheten att bo i och
verka på omkringliggande landsbygd. Ett ökat antal etableringar kan göra att
kollektivtrafiken får ett kundunderlag stort nog för att orterna ska förses eller få
en utökad kollektivtrafik. Detta skulle främja bland annat barn och ungas
rörelsefrihet. Det skulle också kunna motivera utbyggnad av exempelvis
pendlarparkeringar.
Ekonomiska konsekvenser – Det finns ekonomiska fördelar med att samla fler
människor längs med bebyggelsenoder och aktiva stråk för att kunna samordna
olika former av infrastruktur. Fler etableringar i bebyggelsenoderna av både
verksamheter och bostäder skulle ge fler abonnenter på allmännyttiga
infrastruktur, såsom VA.
Miljömässiga konsekvenser – På kort sikt innebär ett ökat antal etableringar i mindre
tätorter och byarna sannolikt en negativ miljöpåverkan i form av ett ökat
bilberoende. Längs de aktiva stråken finns god kollektivtrafik som kan nyttjas,
vilket gör att mer hållbara resvanor kan etableras direkt. Ett ökat antal
verksamheter och boende i de mindre tätorterna och byarna skulle sannolikt öka
underlaget för kollektivtrafiken och kan på sikt medföra minskade utsläpp genom
minskad bilandvändning.
Alternativa lösningar
Förslaget att koncentrera bebyggelse till noder och stråk finns inte i gällande
översiktsplan. Bebyggelsen riskerar därmed att bli än mer utspridd, vilket inte
gynnar service och kollektivtrafik på landsbygden.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
För att undvika negativ påverkan måste kommunen främst arbeta med åtgärder
som syftar till att minska miljöpåverkan från transporter.
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LiS (landsbygdsutveckling i strandnära läge) och
strandskydd
I Aneby kommun finns ett flertal sjöar som kan vara attraktiva för bosättning.
Därmed är utpekandet av LiS-områden av stor betydelse för tillväxtmålet och
möjligheten att kunna behålla servicefunktioner i småorterna. Att ta
strandskyddad mark i anspråk påverkar allmänhetens tillgång till områdena. Det
påverkar även de artrika miljöerna strandzonerna ofta utgör. Mänskliga aktiviteter
riskera också påverka vattenstatusen i närliggande sjöar negativt (läs mer under
Vatten, Dagvatten, Transporter, Areella näringar och Avlopp). Utpekade LiS-områden
ska följa de av kommunen fastställda riktlinjerna vars syfte är att minimera de
negativa effekter en exploatering inom strandskyddsområdet kan innebära.
Flertalet av kommunens LiS-områden ligger i de västra kommundelarna där
bebyggelsetrycket är som störst. Mindre områden finns också kring Aneby tätort,
samt i närheten av Sunhultsbrunn.
Sociala konsekvenser – Att kunna bosätta sig eller verka i områden nära vatten kan
innebära en hög livskvalitet med möjlighet till det friluftsliv som sjöar och sjönära
områden på landsbygden bjuder. Här finns en konflikt mellan det allmänna och
det privata, där en privatisering av områden i närhet till strandlinjen riskerar att
göra att även allmän mark upplevs som privat, vilket minskar allmänhetens
upplevda tillgång till strandlinjen. Följer exploateringen de riktlinjer som finns för
LiS-områdenas gestaltning bör det privata inte inskränka det allmänna på ett
oacceptabelt sätt.
Att bibehålla underlag till verksamheter och service såsom förskola och skola är
viktigt för möjligheterna att kunna leva och verka på landsbygden.
Ekonomiska konsekvenser – Ett ökat antal invånare i kommunen ger intäkter i form
av skatt. För de LiS-områden som ligger inom eller kan kopplas till
verksamhetsområden ger det också ökade intäkter och en resurseffektivitet till
allmännyttiga system. Några LiS-områden lämpar sig särskilt väl för verksamheter
och kan gynna lokala företag och föreningars verksamhet.
Miljömässiga konsekvenser – Den mark de utpekade LiS-områdena berör består till
största del av skogsbruksmark som inte bedöms hysa några högre naturvärden. En
del mark som under längre eller kortare tid betats är även berörd, och där kan
naturvärdena förväntas vara högre. Mindre områden jordbruksmark finns också
utpekade. Olika bryntyper och övergångar så som där mark övergår till strand och
vattenbryn är alltid viktiga zoner och kan förväntas vara betydelsefulla för växtoch djurlivet. Byggnation tar i anspråk och reducerar ytor som annars varit
tillgängliga för djur- och växtlivet kring sjöarna. En negativ påverkan kan också
förväntas utanför de områden som bebyggs, vilket bland annat berör den fria
passagen som alltid ska finnas närmst strandlinjen. Det kan bestå av buller och
vibrationer i byggnadsfasen, samt kompaktering av marken genom transporter
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och maskiner. Borttagande av vegetation ändrar ljus- och värmeförhållanden, även
i omkringliggande områden. En ökad mänsklig aktivitet i området kan också
påverka växt- och djurlivet, liksom belysning i och utanför byggnaden kan orsaka
ljuspollution. Vattenkvaliteten kan också komma att påverkas av byggnation nära
sjöar, både genom att dagvattnet kan komma att innehålla en större mängd
föroreningar från transporter och byggnadsmaterial samt att det renas sämre då
hårdgjorda ytor förhindrar naturlig rening. Dessutom medför ytterligare
bebyggelse i strandnära läge också ett ökat antal avlopp nära sjöar och vattendrag.
Alternativa lösningar
Flertalet områden är antagna i gällande översiktsplan, ett fåtal har tillkommit.
Kommunen har valt att undanta hela eller delar av föreslagna och antagna LiSområdens i de fall då dessa bestod av mark som av olika skäl kan vara olämpliga
att bebygga. Detta har berört LiS-områden på åkermark samt på annan mark som
generellt har höga naturvärden såsom betesmark, betade strandängar och
sankmark.
Om planen inte genomförs är risken överhängande att missförstånd kring antagna
LiS-områden sker mellan markägare, kommun och myndigheter.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Kommunens riktlinjer för LiS-områdena är en viktig del i att minska den
miljöpåverkan ett LiS-område kan ha. Där anges bland annat att vegetation i
största möjliga mån ska bevaras, och att endast en viss gallring får ske. Hållbara
avloppslösningar är en annan viktig del för att långsiktigt minska den
miljöpåverkan ett LiS-område kan ha. Idag finns bostadsområden belägna vid
vattnet direkt i anslutning till utpekade LiS-områden som i samverkan med dessa
skulle kunna höja sin avloppsstandard eller inkluderas i ett kommunalt
verksamhetsområde om ytterligare utveckling sker i närheten med hjälp av LiS.
I några fall har kommunen bedömt att liknande värden som kan ges inom ett
område också kan tillgodoses utanför, såsom relativ närhet till vatten och vackra
utblickar. I dessa fall finns särskilt nämnt att en större fri passage än normalt bör
lämnas mellan strandlinje och bebyggelse. Innan planläggning eller
tillståndsgivning sker ska noggrannare undersökningar alltid genomföras.

Kulturmiljöer
I kommunen finns sju riksintressen för kulturmiljövård, dessa skyddas mot
ingrepp som påtagligt kan skada dess värden. I kommunen finns även ett antal
områden och objekt såsom fornlämningar, kyrkliga kulturminnen och
byggnadsminnen som är skyddade enligt kulturmiljölagen. Utöver detta så finns
miljöer som kräver varsamhet då de är kulturhistoriskt betydelsefulla. Kommunen
anger att det finns ett behov av att se över och uppdatera inventeringar av
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kulturmiljöerna. Byggnadsinventeringen kommer utgöra underlag vid
detaljplanering eller bygglovsgivning.
De föreslagna områdena för exploatering kommer inte påverka riksintressena för
kulturmiljövård. Några av de föreslagna utvecklingsområdena kan dock beröra
fornlämningar vilket i flertalet fall förutsätter arkeologiska utredningar av
varierande omfattning. I de fall områden exploateras där fornminnen finns kan
dessa inkluderas i tätortsnära grönområden för att få en mer framträdande roll.
Sociala konsekvenser – Byggnader och fornlämningar skapar förståelse för historia
och identitet, människors förehavanden och användning av platser, miljöer och
byggnader. De ger också estetiska värden och gör miljöer mer varierade då
”årsringarna” av mänskligt användande finns kvar. De är också en källa till
kunskap som kan bli användbar igen.
Ekonomiska konsekvenser –Att bevara kulturhistoriska byggnader och miljöer kan
vara ekonomiskt lönsamt, inte minst genom att de kan gynna turism och
besöksnäring. Äldre byggnader och miljöer kan också vara en resurs då dessa kan
få nya användningsområden vartefter nya behov uppstår. Många äldre byggnader
och miljöer är också uppförda på ett sätt som idag skulle betraktas som alltför
ekonomiskt kostsamt och därför inte utförs längre, men som är mycket hållbart
över tid och anses attraktivt och eftertraktat. Det kan vara kostsamt att hålla
byggnader och miljöer i gott skick, särskilt då det krävs specialkunskaper för att
utföra nödvändiga reparationer. Fornminnen finns ofta i eller kring den mark som
idag brukas. För de areella näringarna kan rösen, gravar och andra lämningar i
landskapet innebära att det är svårt att effektivisera brukandet av marken då
dagens maskiner och redskap är betydligt större än de som tidigare använts. I
dessa situationer kan de innebära en ekonomisk förlust, eller att jorden inte längre
anses brukningsvärd och bruket av den därmed upphör eller förändras. På flera
ställen kan också exploatering förhindras på grund av att arkeologiska fynd, eller
att de arkeologiska utgrävningarna blir alltför kostsamma i förhållandet till vinsten
av exploateringen. Kostnader för arkeologiska undersökningar och undantagandet
av markområden är att förvänta om planförslaget realiseras.
Miljömässiga konsekvenser – Bevarandet av kulturmiljöer innebär för Aneby en
begränsning i tätortens möjligheter att växa i en del riktningar. Detta gäller
framförallt västerut mot Bredestaddalen. Detta i samspel med andra
begränsningar gör att det är svårt att skapa en långsiktigt tät och sammanhängande
tätort. När avstånden blir längre är det svårt att skapa attraktiva system för hållbart
resande. Det finns också en konflikt mellan upplevelsen och bevarandet av
kulturmiljöer och etablering av ny teknik och infrastruktur såsom exempelvis
vindkraftverk och höghastighetsjärnväg. Kulturmiljöer som sköts enligt äldre
metoder kan ofta härbärgera ett större antal arter än ett modernt jordbruk. De
miljömässiga konsekvenserna av bevarandet av kulturmiljöer bedöms
sammantaget vara positiva.
Alternativa lösningar
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Då de flesta objekt och miljöer som pekats ut åtnjuter lagligt skydd saknas
alternativa lösningar i denna del. Gällande plan tas samma hänsyn till
byggnadsinventeringen. Byggnadsinventeringens uppdatering skulle innebära ett
mer uppdaterat underlag att utgå från vid detaljplanering och lovgivning.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
För att undvika negativ påverkan är det viktigt att nya etableringar av ny
infrastruktur och vindkraft är väl motiverat och genomtänkt för att inte
åstadkomma ömsesidig negativ påverkan.

Värdefull natur
Värdefull natur med olika typer av skydd är ofta skyddade utifrån att de hyser
ovanliga arter, eller ett stort antal arter. Dessa områden är särskilt viktiga då de
agerar som en biobank, en fredad resurs som kan bli viktig då biodiversiteten på
andra håll minskat eller försvunnit och som i framtiden möjligtvis kan återfå en
del av sin biodiversitet från dessa områden.
I planförslaget framkommer att kommunen vill bevara och stärka värdefulla
natur- och vattenområden samt kopplingar mellan dessa, vilka även har stor
betydelse för friluftslivet (läs mer under Friluftsliv). Planförslaget redogör för vilka
formellt skyddsvärda områden och övriga områden med kända naturvärden som
finns i kommunen. Vid utpekande av områden för bostadsutveckling och
verksamheter har områden med kända naturvärden så som naturreservat och
Natura 2000-områden undantagits från exploatering (läs mer under Areella
näringar). Undantaget är LiS-områden som berör områden inom strandskyddet (se
LiS och Strandskydd). En annan typ av konflikt kan gälla störningar från ny
infrastruktur, bebyggelse eller vindkraftsetableringar (läs mer under Transport,
Vindkraft, Bostäder i Aneby tätort, Verksamheter samt Säkerhet och risker).
För att bevara skydda värdefulla vattenområden är det av stor vikt att
vattenstatusen inte försämras (läs mer under Vatten).
Sociala konsekvenser – Värdefulla naturområden kan hjälpa människan att läsa
landskapet och kan bidra till en förståelse för ekosystemen. De kan ge möjligheter
att uppleva ovanliga arter, äldre vegetation och mer ursprunglig natur, vilket kan
vara viktigt för människan för att förstå sitt ursprung och äldre tiders brukande.
Ekonomiska konsekvenser – De värdefulla naturområdena utför en rad
ekosystemtjänster vars värde är svårt att underskatta. De innehåller också arter
och ekosystem som kan vara oersättliga. Skulle dessa försvinna är det svårt att
förutse vilka konsekvenserna skulle bli. En större hänsyn till miljön innebär ofta
en ekonomisk kostnad då större krav ställs på exempelvis rening av använda
resurser innan de återförs till naturen eller hänsyn i form av annan lokalisering för
exempelvis verksamheter, infrastruktur eller bostäder.
203

366

Miljömässiga konsekvenser – Att bevara och stärka värdefulla natur- och
vattenområden liksom att gynna ekosystemtjänster har positiva konsekvenser för
den biologiska mångfalden, klimatet och miljön.
Alternativa lösningar
Då de värdefulla naturområdena är skyddade enligt lag finns ingen alternativ
lösning än att hänsyn ska tas till dessa. Planförslaget innehåller ett mer uppdaterat
material, jämfört med gällande plan, vilket ger ett bättre underlag inför kommande
planering.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
I vissa fall kan begränsningar i nyttjande av värdefulla naturområden införas av
hänsyn till vissa specifika arter eller habitat.

Ostörda områden
Ostörda områden har inget formellt skydd men är en typ av områden som är
viktiga, dels för friluftslivets syften (läs mer under Friluftsliv), men också för att
den kan utgöras av större obrutna landskapsavsnitt som blir viktiga som habitat
eller som vandringsvägar mellan habitat. De ostörda områdena kan ibland vara
intressanta för större etableringar så som vindkraftverk eller verksamheter då få
människor skulle störas av etableringar på dessa platser (läs mer under Begränsad
klimatpåverkan, Vindkraft och Verksamheter). Givet är att områdena då inte längre
betraktas som ostörda. De ostörda områdena har varierande värden, de kan vara
viktiga för friluftsliv, ha värdefulla ekosystem eller utgöra skogsbruksmark (läs
mer under Areella näringar). Planförslaget anger att vid exploatering inom ostörda
områden ska hänsyn tas för att säkerställa att det fortfarande finns tillgång till tysta
områden i kommunen och att eventuell exploatering inte orsakar en
fragmentering av landskapet.
Sociala konsekvenser – Att ha möjlighet att uppleva tystnaden, det vill säga frånvaro
av mänskliga ljud, blir alltmer sällsynt i takt med fler exploateringar. Ostörda
områden kan således komma att bli än viktigare för rekreation, turism och
friluftsliv.
Ekonomiska konsekvenser – Ostörda områden har ofta ett direkt ekonomiskt värde i
och med att de ofta utgörs av skogsbruksmark. Det finns en vinst i att behålla och
bruka områdena som de är, men det kan även ligga en vinst i att exploatera
områdena då skogsbruksmark inte hyser några större ekologiska värden. Att
bevara ostörda områden för framtiden kan visa sig ge lönsamhet inom
besöksnäring och turism.
Miljömässiga konsekvenser – Att bevara ostörda områden har positiva konsekvenser
för framförallt djurlivet då de ofta kan innebära stora sammanhängande ostörda
habitat.
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Alternativa lösningar
I gällande plan finns inte ostörda områden utpekade, varför hänsyn gentemot
detta inte tas i nollalternativet.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Vid exploatering inom ostörda områden ska hänsyn tas för att säkerställa att det
fortfarande finns tillgång till tysta områden i kommunen och att eventuell
exploatering inte orsakar en fragmentering av landskapet.

Vatten
Rena sjöar och vattendrag och tillgång till vatten av god kvalitet är en
förutsättning för att våra samhällen ska fungera och för att vi ska kunna verka och
bo. Sjöar och vattendrag utgör också stora ekosystem, och för att de ska fungera
och kunna understödja andra ekosystem måste dessa ekologiska och kemiska
status bibehållas och helst förbättras. Mänsklig aktivitet påverkar vattenstatusen
genom bland annat föroreningar, utsläpp av olika slag samt näringsläckage. Den
största påverkan kommer från avloppslösningar och jordbruket, men även sådant
som trafik, olika typer av verksamheter och byggnation påverkar vattnet (läs mer
under LiS och strandskydd, Dagvatten, Areella näringar, Transporter, Bostäder i Aneby
tätort och Verksamheter).
Målet i planförslaget är att samtliga sjöar och vattendrag ska ha en god kemisk och
ekologisk status. För att uppnå detta ska kommunen enligt planförslaget arbeta
med åtgärder för att minska läckage av växtnäringsämnen, miljögifter och
bekämpningsmedel framförallt inom lantbruk, skogsbruk och industrier.
Kommunen ska verka för att enskilda avloppsanläggningar med brister förbättras
så att aktuella reningskrav uppfylls. Vid exploatering av nya sammanhängande
områden kommer krav ställas på en hållbar dagvattenhantering.

Dagvatten
I planförslaget avsätts ytor till nya områden för bland annat verksamheter och
bostäder, och Aneby tätort föreslås förtätas. I planförslaget lyfts också
problematiken med att en stor del av dagvattnet inte renas. Enligt planförslaget
ställs krav på en hållbar dagvattenhantering när nya större områden exploateras.
Vid förtätning ses möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten över.
Sociala konsekvenser – Öppna dagvattensystem har potentialen att öka förståelsen
för vattnets kretslopp.
Ekonomiska konsekvenser – Att anlägga öppna dagvattensystem medför
anläggningskostnader och vissa driftskostnader. Öppna dagvattensystem medför
dock i sammanhanget låga kostnader då de bygger på att naturen själv renar
vattnet utan mänskliga tekniska system.
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Miljömässiga konsekvenser – När en mänsklig aktivitet ökar och en större del av
marken hårdgörs innebär detta ofta negativa konsekvenser för dagvattnets mängd
och sammansättning.
Det bedöms att planförslaget ger potential för ytor för lokalt omhändertagande av
dagvatten, vilket realiseras i framtida detaljplanering då det behöver avsättas ytor
för fördröjning och infiltration. Om fortsatt planläggning inte säkerställer
tillräckligt stora ytor för att omhänderta dagvatten lokalt riskerar planförslaget att
innebära märkbara till stora negativa miljökonsekvenser för recipienterna i form
av försämrad vattenkvalitet, översvämningar och erosion. Detta kan påverka
möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna för vatten om vattenförekomsternas
ekologiska och kemiska status påverkas.
Ett ökat fokus och en ökad kunskap om dagvattenhantering kan också ge positiva
miljökonsekvenser då ny byggnation medför en möjlighet att förbättra
dagvattenhanteringen inom planområdet, och beroende på områdets beskaffenhet
även hantera dagvatten från omkringliggande områden.
Alternativa lösningar
Gällande översiktsplan anger att dagvattenfrågorna ska lösas under planeringen av
ny bebyggelse, samt att hänsyn ska tas vid planläggning och prövning så att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte överträds. Gällande plan och planförslaget
har likande ambitioner för hantering av dagvatten, genomförandet av
planförslaget är således inte avgörande för en hållbar dagvattenhantering inom
kommunen.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Krav ställs på att nya sammanhängande eller ytkrävande verksamheter ska ha en
hållbar dagvattenhantering. Öppna dagvattenlösningar förespråkas.

VA
Planförslaget föreslår att detaljplanelagd bebyggelse främst ska tillkomma inom
områden som kan anslutas till det kommunala VA-nätet. Kommunens
avloppsreningsverk har, i större delen av kommunen, tillräcklig kapacitet inför den
önskade befolkningsökningen. Utbyggnad av dricksvattensystem krävs i vissa
delar av kommunen för att ytterligare exploatering ska kunna ske.
För att miljöpåverkan från de enskilda avloppen ska minska är tillsynsinsatser
viktiga. I områden som exploateras i anslutning till befintlig bebyggelse finns
möjlighet att samordna och förbättra standarden på avloppslösningar, ansluta till
kommunalt VA eller i vissa områden utöka befintligt verksamhetsområde för att
inkludera äldre och ny bebyggelse.
Parallellt med översiktsplanen pågår arbete med att ta fram en aktuell och
kommunomfattande VA-plan.
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Ekonomiska konsekvenser – Att bygga ut det kommunala VA-nätet innebär
investeringskostnader, men det är en förutsättning för en hållbar tillväxt i
kommunen.
Miljömässiga konsekvenser – Där det kommunala VA-nätet har tillräckligt stor
kapacitet bedöms det medföra positiva miljökonsekvenser att tillkommande
bebyggelse uppförs inom områden som kan anslutas till kommunalt VA. I vissa
områden krävs utbyggnad av VA-nätet för att exploatering ska kunna ske vilket
också medför positiva konsekvenser då fler kan ansluta sig till det kommunala
VA-nätet. Om de enskilda avloppen generellt kan få en högre standard genom
samordning och kontinuerlig tillsyn kan dess miljöbelastning minska.
Alternativa lösningar
Gällande plan har också ambitionen att VA-verksamheten inte ska ha negativ
effekt på sjöar och vattendrag. Strategin är att fler kommuninvånare ska ansluta till
kommunalt VA, men att detta ska ske även utanför befintligt verksamhetsområde.
Detta anses inte kunna realiseras då det skulle innebära en enorm infrastruktur
och stora kostnader som belastar allmännyttan. Om planen inte genomförs finns
då risken att en gemensam strategi för arbetet med att minska påverkan från VA
saknas. Kommunen anser att en lokalisering av ny bebyggelse koncentrerad till
befintliga verksamhetsområden samt ett parallellt arbete med tillsyn av enskilda
avlopp är en mer realistisk strategi.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Åtgärderna för att förhindra negativ miljöpåverkan inkluderar tillsyn, ett ökat krav
på hållbara lösningar vid uppförandet av nya områden och vid utökad byggnation
i befintliga områden samt ökade krav på samordning vid uppförande av LiSområden i anslutning till befintlig vattennära bebyggelse.

Landsbygd
Kommunen vill i planförslaget se en levande landsbygd och är positiv till att
byggnation kan ske på landsbygden, lokaliserat både till LiS-områden,
utvecklingsområden och genom tillbyggnader och avstyckningar av gårdar (läs
mer under Mindre tätorter, byar och stråk, Areella näringar, Transporter, LiS och
Strandskydd och Vatten). De flesta utvecklingsområdena är lokaliserade i
kommunens västra delar eller nära Aneby tätort där bebyggelsetrycket är högt. Vid
utvecklingsområdena och på större delarna av landsbygden saknas linjetrafik,
vilket sannolikt bäddar för ett inbyggt bilberoende. En levande landsbygd och en
god service är dock av ett väsentligt intresse i kommunen, varför man valt att gå
vidare med förslaget.
Sociala konsekvenser – Planförslaget bidrar till en levande landsbygd genom att det
stödjer serviceunderlaget i viktiga serviceorter på landsbygden.
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Miljömässiga konsekvenser – En spridd bebyggelse ger svårigheter att samordna VA.
Detta gör att en stor del landsbygdsbebyggelse resulterar i ett stort antal enskilda
avlopp. De enskilda avloppen står för en betydande del av läckagen av
näringsämnen till våra vattendrag. Spridd bebyggelse ger också ett ökat
bilberoende och svårigheter att samordna och skapa underlag för en
tillfredställande kollektivtrafik.
Alternativa lösningar
Gällande plan föreslår områden för utveckling på landsbygden. Dessa är till stor
del bebyggda. Om planen inte genomförs saknas strategier för samordning av
viktiga funktioner såsom service, VA och annan gemensam infrastruktur.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
För att begränsa en negativ miljöpåverkan är det viktigt att minska påverkan från
transporter samt att begränsa påverkan på vattenkvaliteten. Läs mer under
ingressens hänvisade rubriker.

Areella näringar
De areella näringarna är starka näringar i kommunen och planförslaget framhåller
vikten av att fortsatt kunna bedriva ett lönsamt jord- och skogsbruk. Konflikter
finns mellan detta och andra värden, såsom trycket på att få exploatera mark eller
bevarandet av kulturvärden (läs mer under Strategiska områden för framtiden, LiS och
Kulturmiljöer). Omställningen till ett mer klimatsmart och miljövänligt jordbruk
påverkar också produktiviteten, detta arbete drivs och bekostas till största del av
jordbrukarna själva. Översiktsplanens påverkansmöjlighet gällande jord- och
skogsbruket finns främst i att styra bebyggelse och markutveckling.

Jordbruk
Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för
bebyggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.
Byggnation på jordbruksmark riskerar att påverka möjligheterna att bedriva ett
fungerande jordbruk idag och i framtiden. Samtidigt måste möjligheter till
utveckling av verksamheter eller generationsboende tillgodoses. I planförslaget
framgår att byggnation på jordbruksmark (åkermark eller naturbete) bör undvikas
men kan medges i undantagsfall då annan lämplig mark inte finns att tillgå. Några
av de i planen utpekade utvecklingsområdena ligger delvis på jordbruksmark,
exempelvis som strategiska områden i närheten av tätorten samt två LiS-områden
(läs mer under Strategisk mark för framtiden och LiS). Att exploatera en mindre del
jordbruksmark i anslutning till tätorten gör att tätorten kan växa på ett
sammanhållet sätt. Den ligger i direkt anslutning till kollektivtrafik med hög
turtäthet och direktlinje mellan Jönköping och Aneby, varför en hög andel hållbart
resande till och från området kan förväntas (läs mer under Transporter). Gällande
LiS-områden i Vireda finns en stark önskan om att få utveckla i ett område med
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högt bebyggelsetryck. För området i Hultrum finns möjlighet att ansluta till
kommunalt VA. Gällande LiS-område vid Gravsjön berörs en mindre del
betesmark. Området är naturskönt och lämpar sig väl för turism.
Sociala konsekvenser – En inhemsk produktion av livsmedel skapar arbetstillfällen
och bidrar till en levande landsbygd. För kommunen och många av dess invånare
är jordbruket en viktig del av identiteten.
Ekonomiska konsekvenser – Ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelse och
infrastruktur innebär minskade produktionsvinster för jordbrukaren dels genom
faktiskt markförlust, dels genom försämrad rationalitet vid brukandet om
åkerarealerna blir fragmenterade. Den byggnation som planförslaget medger
bedöms sammantaget inte äventyra möjligheterna att driva jordbruk i kommunen.
Miljömässiga konsekvenser – Planförslaget medför både positiva och negativa
miljömässiga konsekvenser. Ianspråktagandet av jordbruksmark påverkar
möjligheten till inhemsk matproduktion, vilket gör att behovet av importerade
livsmedel ökar. Den svenska produktionen av livsmedel har en förhållandevis liten
påverkan på miljö och klimat i jämförelse med andra länder. Genom att minska
möjligheterna till inhemsk livsmedelsproduktion ökar miljö- och klimatpåverkan
således genom ett ökat transportarbete och genom att produktionen av livsmedel
överlåts till länder med högre klimatpåverkan från jordbruket.
Samtidigt ger ianspråktagandet av jordbruksmark nära tätorten möjligheter till
hållbart resande, både inom tätorten och till samtliga omkringliggande arbetsorter.
Etableringar kring befintliga kollektivtrafikstråk kan stärka underlaget för
kollektivtrafiken ytterligare, vilket ger möjlighet till utökningar och förbättringar
som gör att än fler väljer att resa kollektivt. I en landsbygdskommun kan detta ha
en mycket positiv miljöpåverkan då avstånden ofta är långa och bilberoendet är
utbrett.
Alternativa lösningar
Nollalternativet påtalar, likt planförslaget, att jordbruksmark inte får bebyggas om
annan lämplig mark finns att tillgå. I gällande plan finns fler LiS-områden antagna
som består helt eller till stor del av jordbruksmark. Planlagd bostadsmark finns på
åkermark i tätortens södra del, en plan som i dagsläget är upphävd.
Om planförslaget inte realiseras bedöms den andel jordbruksmark som tas i
anspråk för byggnation vara mer spridd i kommunen, medan jordbruksmarken
nära tätorten bevaras. Detta bedöms långsiktigt öka bilberoendet samtidigt som
tätorten kommer få svårighet att växa sammanhållet på längre sikt.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Ny bebyggelse på jordbruksmark tillåts där det inte finns några alternativa
lokaliseringar. I bedömningen bör platsernas läge, närhet till befintlig service och
teknisk infrastruktur som vägar, vatten och avlopp och samnyttjande vägas in. De
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områden i anslutning till jordbruksmark som kommunen bedömer kan tas i
anspråk för bebyggelse är områden med mycket god tillgänglighet till
kollektivtrafik samt där byggnation är av stort allmänt intresse för kommunens
utveckling. Genom att förtäta den befintliga bebyggelsen, och därmed tillåta
exploatering av närliggande jordbruksmark, kan miljö- och klimatpåverkan från
transporter minskas.

Skogsbruk
Den skogsmark som finns i kommunen är en betydande naturresurs som ger
förnybara råvaror, skapar arbetstillfällen och har betydelse för friluftslivet. Vilka
värden en skog har beror till stor del på hur skogen sköts och brukas. Marken
som föreslås för större exploateringar utgörs ofta av skogsbruksmark. Skälen till
detta är att det är god tillgång på skogsbruksmark samtidigt som denna ofta inte
hyser stora biologiska värden, vilket begränsar den miljömässiga påverkan som
exploateringen medför. Vilka värden de skogsområdens föreslagna för
exploatering hyser är ännu inte utrett. Enligt miljöbalken ska skogsmark som har
betydelse för skogsnäringen så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk. Skogsbruksmark berörs i
planförslaget både i anslutning till tätorten och på landsbygden (läs mer under LiS,
Landsbygd, Bostäder i Aneby tätort och Strategiska områden för framtiden).
Kommunen äger och förvaltar en mindre del skog. Den sköts på ett sätt som
gynnar biodiversiteten, gör skogen robust inför klimatförändringarna och gör den
tillgänglig i rekreationssyfte.
Sociala konsekvenser – Påverkan av planförslaget på de sociala värdena beror på
vilka värden föreslaget skogsområde hyser, samt var det är beläget. Generellt är
skog i anslutning till sammanhängande befintlig bebyggelse viktigare för
rekreation och friluftsliv än skog mer avsides belägen.
Ekonomiska konsekvenser – Skogsbruket hyser ekonomiska värden och har betydelse
för arbetstillfällen inom kommunen. En intressekonflikt mellan värdet av att
fortsatt kunna driva skogsbruk och möjligheten till ekonomisk vinst genom
exploatering av skogsmark kan finnas.
Miljömässiga konsekvenser – Ianspråkstagnade av skogsmark bedöms framförallt
påverka markens förmåga att hålla och rena dagvatten. Vid exploateringar nära
sjöar och vattendrag, i översvämningsdrabbat område eller i anslutning till större
bebyggda områden kan detta få betydelse. Ianspråkstagande av industriskog
medför dock att annan mark med höga biologiska, kulturella eller producerande
värden kan undantas från exploatering. Förutsatt att de områden som tas i anspråk
inte utgörs av ekologiskt värdefull skog bedöms de miljömässiga vinsterna
överskrida de förluster det innebär att ta skogsområden i anspråk.
Om rekommendationer gällande den kommunalägda skogens skötsel realiseras
kan det bidra till en högre biodiversitet i dessa områden.
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Alternativa lösningar
Om planen inte genomförs bevaras en större andel skogsbruksmark i kommunen.
Det innebär dock att en större andel jordbruksmark sannolikt kommer att
exploateras inom befintliga LiS-områden, att tätorten får svårt att växa
sammanhållet och att planberedskap för verksamheter kommer saknas varför
kommunen valt att gå vidare med planförslagets föreslagna utveckling.
Genomförs inte planförslaget kommer kommunalägd skog sannolikt skötas enligt
tidigare praxis. Det innebär att de biologiska och rekreativa värdena kommer vara
fortsatt marginaliserade.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
För att undvika negativ påverkan finns krav på dagvattenhanteringen i större
sammanhängande områden. För LiS-områden finns utformningsbestämmelser
som syftar till att minska påverkan denna typ av exploatering kan innebära.
Skogsområden flitigt nyttjade av barn nära tätortens centrala delar undantas från
exploatering då denna är viktig för pedagogisk verksamhet och barns behov av
områden för rekreation och lek.

Kultur, sport och fritid
I planförslaget lyfts vikten av god tillgång och tillgänglighet till ett rikt utbud av
kultur-, sport- och fritidsaktiviteter för alla. Kommunen eftersträvar en mångfald i
utbudet av kultur- och sportaktiviteter, framhåller vikten av samarbete och
gemensamt utnyttjande av tillgängliga resurser. Kommunen arbetar enligt en
föreningsdriven modell där föreningarna äger och driver de flesta anläggningar,
med ekonomiskt stöd från kommunen. Tillgång till god gång- och
cykelinfrastruktur (läs mer under Trafik), liksom att ett jämställdhetstänk kring
olika idrotters behov beaktas i planeringen. Kommunen ska stödja och erbjuda
kulturverksamhet präglad av tillgänglighet och mångfald och ska se över platser
där olika konstarter får utrymme i det offentliga rummet.
Sociala konsekvenser – Ett brett utbud av aktiviteter och en hög tillgänglighet gör att
fler har möjlighet till en aktiv och givande fritid, vilket gynnar den fysiska,
psykiska och sociala hälsan. Ökad tillgänglighet och jämställdhet ökar
sannolikheten att fler kan och vill delta i kultur-, sport- och fritidsaktiviteter.
Ekonomiska konsekvenser – Den föreningsdrivna modellen har visat sig vara
effektiv, då det inom kommunen kan erbjudas ett brett utbud av aktiviteter i
förhållande till vad kommunen betalar ut i bidrag. En god folkhälsa minskar
antalet sjukskrivningar och kostnad för vård.
Miljömässiga konsekvenser – Eventuella nya anläggningar som tar ny mark i anspråk
har en påverkan på miljön, men stora ingrepp förväntas vara osannolika varför
detta inte behandlas.
211

374

Alternativa lösningar
Inga alternativa lösningar har beaktats.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Ingen betydande negativ miljöpåverkan förväntas, varför inga åtgärder för detta
anges.

Friluftsliv
Kommunen vill säkerställa en långsiktig tillgång till rekreationsområden på
kommunal och mellankommunal nivå samt i anslutning till tätorterna. I planen
pekas därför viktiga områden och målpunkter för rekreation och friluftsliv ut.
Kommunen vill att möjligheterna till ett rikt friluftsliv ska synliggöras, och att
viktiga naturområden värnas vid framtida planering. Planen lyfter också vikten av
att tillgängliggöra friluftsområden och anläggningar. Ett antal värdefulla
naturområden pekas också ut som skyddade, och dessa kan vara viktiga
framförallt för friluftslivet i kommunen (läs mer under Värdefull natur).
Planförslaget belyser områden som kan betraktas som ostörda och påtalar att de
kan vara värdefulla för friluftslivet.
I översiktsplanen belyses betydelsen av tätortsnära natur, där relevansen av att
förstärka gröna stråk och grönområden framhålls, liksom vikten av att bevara
naturområden nära skolor och förskolor. Läs mer om detta under Grönområden och
gröna stråk.
Sociala konsekvenser – Många av de aktiviteter som natur- och grönområden
uppmuntrar till inkluderar aktivitet och rörelse, vilket har en gynnsam inverkan på
människors fysiska och psykiska hälsa. Att vistas i naturen och ta del av
naturupplevelser har också visat sig vara betydelsefullt för att motverka stress och
psykisk ohälsa.
Ekonomiska konsekvenser – Att undanta grönområden attraktiva för exploatering för
att gynna rekreation och friluftsliv är på kort sikt ekonomiskt negativt, men på
lång sikt kan det bidra med lägre samhällsekonomiska konsekvenser i form av
minskat antal sjukskrivningar och kostnader för vård och rehabilitering.
Miljömässiga konsekvenser – De miljömässiga konsekvenserna av människors
rekreation och friluftsliv bedöms sammantaget vara små. Ett intensivt friluftsliv i
vissa områden vara störande för djurlivet, exempelvis genom att en hög andel
fritidsbåtar skapar buller eller att häckande fåglar blir störda av en frekvent
mänsklig närvaro.
Alternativa lösningar
Gällande plans utveckling innebär, likt planförslaget, att befintliga områden och
anläggningar för friluftslivet bevaras. Ställningstaganden är dock mindre tydliga.
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Det är troligt att tillgänglighetsanpassningar gällande friluftsområden och
anläggningar inte genomförs.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
För att undvika negativ miljöpåverkan skyddas idag naturområden som kan bli
stört av ett intensivt friluftsliv genom bestämmelser som begränsar närvaron i
dessa områden under perioder av året.

Vindkraft
Aneby kommun arbetar för att bli en plusenergikommun och är positivt inställd
till vindkraftutbyggnad enligt föreslagna områden och riktlinjer i ”Möjliga
utbredningsområden för vindkraft – Aneby kommun.” Kommunen är restriktiv till
utbyggnad av vindkraft i områden som pekats ut som känsliga.
Vindkraften innebär både positiv och negativ påverkan på omgivningen. De
positiva överväger när betoningen läggs på vindkraftverkens produktion av
miljövänligt framställd el. Vindkraft räknas som en förnyelsebar energikälla som
inte bidrar till utsläpp av miljöfarliga ämnen. Den negativa påverkan grundar sig i
vindkraftens visuella påverkan på landskapet, dess bullereffekter samt påverkan
från ljus och skuggbildningar. Etablering av vindkraft medför också markingrepp i
form av vägar, ledningar och fundament. Vindkraftsetablering innebär dock inte
permanent påverkan i ett område, om vindkraftverk monteras ned kan
markområden återställas.
Då vindkraft påverkar miljön på flera olika sätt, och då frågan engagerar många,
redovisas vindkraftens påverkansområden separat i detta kapitel. Detta för att
förenkla för läsaren samt ge en bättre sammantagen bild av vindkraftens påverkan.
Vilken påverkan vindkraften har, samt vilka åtgärder som vidtas för att förhindra
negativ påverkan redovisas under respektive ämnesområde.
Landskapsbild: Landskapsbilden påverkas av vindkraftsetableringar. I
vindkraftsutredningen delas landskapet in i karaktärsområden. I de
karaktärsområden som bedöms som känsliga för vindkraft finns ingen
vindkraftsutbyggnad föreslagen. Utredningen anger att viktiga siktlinjer bör hållas
fria, samt att stor varsamhet bör iakttas i anslutning till äldre bymiljöer och
ålderdomligt präglade odlingslandskap med många småmiljöer, landskapselement
och småbrutna hagmarker.
Känsliga naturområden: Skyddade naturområden har undantagits från
etablering. Vissa områden kan dock bli påverkade av en närliggande etablering.
Det kan finnas lokalt värdefulla biotoper inom möjliga utredningsområden för
vindkraft. För dessa områden är det viktigt att utreda påverkan på
naturmiljövärdena ytterligare. Vindkraftverket som sådant påverkar endast i
begränsad omfattning markförhållanden, däremot kan följdverksamheter såsom
etablering av vägar, ledningar och fundament medföra påverkan som bör utredas i
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det enskilda fallet. Etablering inom utredningsområden för vindkraft bedöms
generellt innebära en mindre påverkan på naturmiljön. Den slutliga lokaliseringen
av såväl vindkraftverk som transportvägar är dock av stor betydelse för hur stor
eller liten påverkan blir.
Våtmarker – Myrar, mossar, sjöar och våtmarker utgör livsmiljöer för en stor
mängd växt- och djurarter samtidigt som de tillhandahåller en rad
ekosystemtjänster. Arter knutna till fuktiga miljöer är särskilt känsliga för
fragmentering, förlust av livsmiljöer och hydrologisk störning. Våtmarker med
höga eller mycket höga värden har bevarandeintressen och har därför räknats bort
från möjliga utredningsområden för vindkraft.
Kulturmiljöer - Ett antal utredningsområden för vindkraft ligger i närhet av
riksintressen för kulturmiljövård. I dessa områden värnas ofta den visuella
upplevelsen, vilket även i hög grad inkluderar hur området upplevs på avstånd.
Även ljudbilden påverkar upplevelsen av platsen. Inom utpekade områden kan det
även förekomma fornminnen och kulturmiljölämningar. Utredningen anger att
särskild hänsyn ska tas fornlämningsmiljöer.
Djurliv - Utifrån ett ekologiskt perspektiv kan vindkraftens påverkan genom
fundament, utbyggnad av infrastruktur och kraftledningar i känsliga områden
innebära risk för fragmentering och förlust av livsmiljöer. Barriäreffekter,
störningar och kollisionsrisker kan uppstå för djur i allmänhet och fåglar och
fladdermöss i synnerhet om vindkraft placeras i närheten av deras boplatser,
rörelsestråk och rastplatser. Vissa fågelarter är beroende av den stora variationen
av biotoper och i vissa fall av en tyst miljö.
Stor varsamhet bör tas i skogsområden som utgör viktigt habitat för många idag
svårspridda och hotade arter. Indirekta effekter kan uppstå om exempelvis
markanvändningen förändras vid en vindkraftsetablering så att förutsättningarna
för växter och djur försämras. Arter med höga krav på orördhet och beroende av
stora, sammanhängande ytor är känsliga för fragmentering, förlust av livsmiljöer
och försämrade spridningsvägar. Områden som innehåller en hög biologisk
mångfald behöver dock i sig inte innebära någon ökad känslighet för vindkraft.
Friluftsliv och rekreation – Kommunen har en hög andel landsbygd och det
finns goda möjligheter att röra sig fritt i naturen och uppleva tystnaden och
orördheten. Vindkraftens påverkan på friluftslivet beror på vilken typ av friluftsliv
som bedrivs och påverkar framför allt möjligheten att utöva ostört friluftsliv.
Näringar som exempelvis turism, som bygger på hur människor använder,
upplever och värderar landskapet kan störas negativt. Då rekreation knutet till
stränder och sjöar är känsliga för störningar som påverkar upplevelsekvaliteter i
dessa miljöer bör avstånd hållas till sjöar och ständer vid uppförande av
vindkraftsetableringar. Stor varsamhet ska iakttas i stora opåverkade områden.
Människors hälsa – I närhet av bebyggelse kan vindkraft på flera sätt upplevas
som störande för de boende. Vindkraftverk utgör storskaliga etableringar som ger
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upphov till skuggor, blinkande ljus, reflexer, buller och visuella
störningsupplevelser. Avståndet mellan vindkraftsetableringar och bostäder måste
prövas från fall till fall eftersom många olika faktorer inverkar på
störningseffekten.
Sociala och ekonomiska konsekvenser - Etablering av vindkraftverk kan lokalt
innebära en social konflikt, då fastighetsägaren erhåller ekonomisk intäkt medan
närboende enbart utsätts för störningen. I det enskilda fallet kan även önskad
etablering av vindkraftverk på närliggande fastigheter påverkas negativt, om
avstånden befinns vara för små.
Sammantaget - Planen belyser tänkbara konflikter och problemställningar som
finns och behöver lösas i samband med prövningen. En utbyggnad av vindkraften
kan medföra positiva konsekvenser i form av sänkta koldioxidutsläpp och
ekonomiska fördelar för de markägare som äger verk eller får arrenden. De
negativa konsekvenserna visar sig oftast på lokal nivå medan de miljömässiga
vinsterna kan relateras till global nivå. Det är viktigt att vid val av plats och
utformning av vindkraftverken med följdföretag ta hänsyn till och göra
avvägningar mot alla de intressen och skyddskrav som redovisats. Utbyggnad av
vindkraft enligt vindkraftsutredningen bedöms kunna ske utan att betydande
konsekvenser för hälsa och miljö uppkommer.
Alternativa lösningar
I nollalternativet, gällande plan, har samma vindkraftsutredning använts som
underlag. En uppdatering av vindkraftsutredningen har gjorts efter gällande
översiktsplans antagande. Liknande ställningstaganden som i planförslaget
återfinns i denna plan.

Miljö, hälsa och säkerhet
I planförslaget presenteras hur kommunen ska arbeta för att inte skapa
olägenheter för människan vad det avser till exempel, bullernivåer, luftkvalitet,
radonhalter eller föroreningar.

Farligt gods
I planförslaget anges att riskbedömningar ska göras innan beslut om detaljplan
och bygglov fattas då det finns planer på att bygga nära transportleder för farligt
gods och andra leder där det sker transporter till och från industri eller annan
liknande verksamhet. Under förutsättning att sådana riskbedömningar görs och att
relevanta skyddsåtgärder därefter vidtas bedöms risken för olyckor med farligt
gods medföra inga eller begränsade risker.
Alternativa lösningar
Säkerhetsavstånd från transportleder för farligt gods kommer att hållas oavsett
planens genomförande eller inte.
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Buller
I Aneby kommun är södra stambanan den främsta källan till buller. De större
vägarna medför också en del buller, liksom de vindkraftverk som är i bruk (läs
mer under Transporter, Vindkraft och Ostörda områden). Andra källor till buller i
kommunen kan vara industri, byggnation, fläktanläggningar eller sport- och
musikevenemang. Den befolkningsökning som beräknats i planförslaget bedöms
inte påverka vägtrafikens bullernivåer mer än marginellt. Planförslaget medför att
större verksamheter främst förläggs längs med de aktiva stråken som redan är
bullerpåverkade. Nya verksamheter som inte medför en ökad mängd buller skulle
därmed kunna fungera som bullerskydd. Verksamheter som medför buller
minskar sin påverkan genom att de placeras i redan störda områden.
Miljömässiga konsekvenser – Ökat buller kan påverka människor och djur negativt i
närheten av bullerkällan. En ökad samlokalisering av verksamheter kan ha en lokal
negativ påverkan, men sett till kommunens helhet innebär samlokaliseringen att
en större andel områden kan hållas fria från buller.
Alternativa lösningar
I dagsläget saknas mark avsedd för störande verksamheter. Det innebär att
kommunen kan behöva avstå nya etableringar, alternativt frångå gällande plan.
Om planen genomförs innebär det en ökad grad av samlokalisering.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Vid planering och byggande ska de nationella riktvärdena för maximalt och
ekvivalent buller tillämpas. I samband med planering eller bygglovsgivning för
bostäder bör en analys av framtida bullervärden i förhållande till planerad
bebyggelse tas fram om det inte kan anses onödigt med hänsyn till
bullersituationen. Bulleranalysen bör vid behov även omfatta utredning av
lämpliga bulleråtgärder.

Förorenad mark
I planförslaget finns utvecklingsområden som kan innehålla föroreningar. Innan
exploatering måste eventuella föroreningar utredas för att säkerställa att marken
som bebyggs är lämplig för ändamålet.
Ekonomiska konsekvenser – Utredning samt eventuell sanering kommer belasta
exploatören.
Miljömässiga konsekvenser – Exploatering av markområden får inte riskera
människor säkerhet och hälsa varför nödvändiga åtgärder utifrån förorenings art
och utifrån markens avsedda ändamål måste vidtas. Planförslaget har således
obetydliga miljömässiga konsekvenser.
Alternativa lösningar
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Planförslaget redovisar föroreningar likt gällande plan.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Vid nyexploatering eller förändrad markanvändning av potentiellt förorenade
områden kan provtagning och eventuella åtgärder bli aktuellt. Vid sanering ska
hänsyn tas till framtida översvämningsrisk så att området inte återförorenas eller
att föroreningar riskerar att spridas i framtiden

Luftkvalitet
Luftföroreningar medför både direkta och indirekta effekter. Dels påverkar
föroreningar människors hälsa direkt via den luft vi andas, dels medför spridning
av föroreningar en indirekt påverkan i form av miljöproblem såsom försurning,
övergödning, korrosion med mera. Partiklar och kvävedioxider är två typer av
luftföroreningar som ger upphov till problem. Partiklarna kommer främst från
trafiken genom slitage av vägbanor och däck. De kan orsaka lungsjukdomar och
leder även till ökade besvär för exempelvis astmatiker. Kväveoxider bildas vid
förbränning och i de flesta tätorter är trafiken den största utsläppskällan, men
även eldning i privata braskaminer och eldstäder ger upphov till den sammantagna
halten kväveoxider i luft.
Vid senaste mättillfället i Aneby tätort var luftkvaliteten i huvudsak god.
Miljömässiga konsekvenser – Den befolkningsökning som beräknats i planförslaget
innebär fler resande, vilket kan öka utsläppen och försämra luftkvaliteten något.
Fler boenden och ytterligare verksamheter i de aktiva stråken och i
bebyggelsenoderna kan sidan skapa underlag för ytterligare kollektivtrafik vilket på
sikt kan minska biltransporterna och förbättra luftkvaliteten. I Aneby tätort skapar
ett förbättrat gång- och cykelvägnät förutsättningar för att minska bilanvändandet
lokalt.
Alternativa lösningar
Planförslaget redovisar åtgärder för förbättrad luftkvalitet likt gällande plan.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Kommunen ska arbeta för att bibehålla en god luftkvalitet, främst genom
förutsättningar för förändrade transporter och fossilfria drivmedelsalternativ.

Ras, skred och erosion
Någon erosionskartering har inte utförts i Aneby kommun. SGU:s jordartskarta
för kommunen pekar inte på några erosionskänsliga jordarter. Naturliga
förutsättningar för skred och ras finns i ett mindre område längs slänter mot
Svartån i Aneby tätort.
Miljömässiga konsekvenser – Planförslaget behandlar inte frågor som rör ras, skred
och erosion i större utsträckning eftersom det inte utgör någon större risk i
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kommunen. Däremot ska samhället anpassas för att möta de klimatförändringar
som sker och kunskapen om klimatfrågor ska ökas för att vara förberedd på att
läget gällande ras, skred och erosion kan förändras inom kommunen.
Alternativa lösningar
Planförslaget utgör inga större skillnader gällande utgångspunkter och riktlinjer
kopplat till ras, skred och erosion gentemot gällande plan.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Kommunen har valt att stänga av Konserthusgatan för tung trafik och
genomfartstrafik för att minska risken för markrörelser.

Skyfall och översvämningar
I och med klimatförändringarna förväntas ökad nederbörd och fler
översvämningar under fler tidpunkter på året. I planförslaget framkommer att
samhället ska anpassas för att aktivt möta kommande klimatförändringar. Det är
angeläget att inte förorenad mark översvämmas eftersom föroreningarna riskerar
att spridas med vattnet.
Planförslaget medför en ökad andel hårdgjord mark, särskilt kring tätorten, liksom
verksamhetsområden i områden som kan drabbas av översvämningar.
Dagvattenhanteringen påverkar också hur omfattande översvämningar och
konsekvenser av skyfall blir, varför frågor kring detta lyfts i planförslaget.
Sociala konsekvenser – Översvämningar som riskerar att förstöra vägar, hus och
verksamheter orsakar stora negativa sociala konsekvenser i form av oro,
förändrade livsförhållanden och minskade möjligheter att försörja sig.
Planförslaget tydliggör platser i kommunen där det inte är lämpligt för bebyggelse
på grund av översvämningsrisker.
Ekonomiska konsekvenser – Översvämningar i bebyggda områden kan orsaka stora
ekonomiska förluster och stora kostnader i samband med återuppbyggnad.
Miljömässiga konsekvenser – En ökad bebyggelse och ökat hårdgörande av marken
kan göra att konsekvenserna av skyfall och översvämningar blir mer omfattande.
Alternativa lösningar
Gällande plan bedöms påverka på liknande sätt som i planförslaget. Gällande plan
har totalt sett en mindre andel yta utpekad för exploatering, och områdena är mer
spridda. Saknas planberedskap riskerar tillkommande byggnation att ske utan
samordning.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan – Sammantaget medför planförslaget att en
större del mark kan komma att tas i anspråk för exploatering, men ett ökat
kunskapsunderlag gällande översvämningsdrabbade områden samt ökade krav på
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en hållbar dagvattenhanteringen gör att förslaget inte anses ha en betydande
negativ inverkan på översvämningsrisken vid skyfall. En hållbar
dagvattenhantering anses här innefatta en hög grad av lokalt omhändertagande av
dagvatten vid skyfall.

Värmebölja och torrperioder
Det finns en ökad risk för värmeböljor och torrperioder i och med
klimatförändringarna. I planförslaget förespråkas bevarandet av grönska liksom
anordningar för att skugga byggnader och offentliga platser. Val av färg och
material påverkar också hur stor del av solvärmen som reflekteras bort.
Anläggning av våtmarker och dammar förespråkas även om planförslagets
påverkan är begränsad.
Miljömässiga konsekvenser – Planförslagets riktlinjer värnar lösningar som kan
hantera värmeböljor och torka, och som också kan ha goda effekter för miljön.
En ökad andel grönska i tätorterna stödjer ekosystemtjänster för ett bättre
mikroklimat, liksom andra ekosystemtjänster och ekosystem. Våtmarker och
dammar stödjer landskapets vattenhållande förmåga och fungerar som en buffert
vid torrperioder.
Alternativa lösningar
Planförslaget utgör inga större skillnader gällande utgångspunkter och riktlinjer
kopplat till värmebölja och torrperioder gentemot gällande plan.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
Planen belyser vikten av gröna områden och stråk i tätorter för skugga och för att
minska risken för så kallade urbana värmeöar. Offentliga platser samt lekplatser,
förskolor och skolor bör ha tillgång till tillräckligt med skugga. Kommunen ska
beakta kommande behov av kylning av lokaler för samhällsviktig verksamhet vid
ny- och ombyggnation.

Strålning och elektromagnetiska fält
Ingen exploatering av bostäder föreslås inom skyddsavståndet från
elektromagnetiska fält. En stor källa till skadlig strålning är solens UV-strålar
varför det är av stor betydelse att skugga planeras in i offentliga miljöer. Stora
delar av kommunen har risk för höga halter av radon vilket ställer krav på
radonsäkra konstruktioner.
Konsekvenser – Planförslaget bidrar till att människor inte utsätts för höga halter av
strålning.
Alternativa lösningar
Planförslaget utgör inga större skillnader gällande utgångspunkter och riktlinjer
kopplat till elektromagnetiska fält gentemot gällande plan. I planförslaget finns en
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större medvetenhet än i gällande plan om vikten av skugga för att undvika stark
UV-strålning från solen.
Åtgärder för att förhindra negativ påverkan
För att undvika negativ påverkan ska bygglov för bostäder inte beviljas i områden
med risk för höga halter av elektromagnetisk strålning. Kommunen kommer
fortsatt arbeta för att markförlagda ledningar ska anläggas vid nya projekt. I
planförslaget anges vikten av både sol och skugga i utemiljöer, främst där barn
vistas. Vid ny bebyggelse ska det säkerställas att byggnaden uppförs med
radonskyddande konstruktioner där behov finns.

Miljökvalitetsmålen
I konsekvensbeskrivningen fokuseras på de miljömål som är möjliga att påverka
genom åtgärder på översiktsplanenivå. För några av miljömålen bedöms kunna
planförslaget medföra en särskilt betydande påverkan, dessa behandlas under
rubriken Betydande miljöpåverkan.

Frisk luft
Planförslaget verkar för ökad cykeltrafik, kollektivtrafik och fossilfria bränslen
vilket syftar till att minska utsläpp och partikelhalter i luften. Att värna tätortsnära
grönområden bidrar till ekosystemtjänster såsom luftrening. Läs mer under
Transport och Grönområden och gröna stråk.

Bara naturlig försurning
Planförslaget är positiv till ökad kollektivtrafik och cykeltrafik vilket kan minska
de totala utsläppen från transporter, läs mer under Transporter. I planförslaget
framkommer även att kommunen arbetar för att fler påkopplingar ska ske där
fjärrvärmeledningar finns framdragna vilket kan minska behovet av enskild
uppvärmning. Industrin, jordbruket och skogsbruket är också områden som
påverkar miljömålet negativt, men översiktsplaneringens påverkansmöjlighet inom
dessa områden är begränsad.

Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället, ska
inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Planförslaget säger att
det finns förorenade områden och nedlagda deponier, där kan provtagning bli
aktuellt innan förändrad markanvändning. Översvämningsdrabbade
verksamhetsområden redovisas och krav ställs vid byggnation för att minska
risken att miljöfarliga ämnen kan läcka ut vid översvämning. Vid sanering ska
hänsyn tas till framtida översvämningsrisk så att området inte återförorenas eller
att föroreningar riskerar att spridas i framtiden. Kommunen arbetar för att
grundvattenresurserna ska skyddas. Kommunen arbetar med åtgärder för att
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minska läckage av miljögifter och bekämpningsmedel framförallt inom lantbruk,
skogsbruk och industrier.

Säker strålmiljö
I planförslaget beskrivs vikten av skugga på lekplatser och skol- och
förskolegårdar. Runt kommunen kraftledningar finns skyddsavstånd, läs mer
under Miljö, hälsa och säkerhet.

Myllrande våtmarker
Planförslaget är positiv till återställande av tidigare våtmarker och att befintliga
våtmarker bevaras. Läs mer under Värdefull natur och Areella näringar.

Levande skogar
Den kommunalägda skogen ska enligt planförslaget skötas på ett sätt som gynnar
den biologiska mångfalden. Det ges även exempel på hur skogarna kan bli mer
robusta och diversifierade, vilket främjar biologisk mångfald och rekreativa värden
samt innebär en anpassning till ett förändrat klimat. Läs mer under Areella näringar,
Grönområden och gröna stråk samt Värdefull natur.

Ett rikt odlingslandskap
I planförslaget behandlas de konflikter som kan uppstå inom jordbruket mellan
biologiska, kulturella och ekonomiska värden. Gällande byggnation på
jordbruksmark bör det enligt planförslaget undvikas men kan medges i
undantagsfall då annan lämplig mark inte så finns att tillgå. Läs mer under
Kulturmiljöer och Areella näringar.

Ett rikt växt- och djurliv
Planförslaget utgår från att kommunens natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden
har stor betydelse för kommunens identitet och attraktionskraft. Värdefulla
områden pekas ut och i dessa föreslås ingen exploatering. I planförslaget anges
vikten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Bevarandet och förstärkandet
av grönstrukturen i Aneby tätort liksom värnande och tillgängliggörande av
värdefulla naturområden stärker detta. Läs mer under Grönområden och gröna stråk
och Värdefull natur.

Betydande miljöpåverkan
Konsekvenserna av planförslaget bedöms ha betydande miljöpåverkan på
miljömålen nedan.

Begränsad klimatpåverkan
Planförslaget siktar på en befolkningsökning med cirka 700 personer till år 2035.
Befolkningstillväxten kommer att medföra viss klimatpåverkan på ett eller annat
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sätt. De flesta invånarna kommer dagligen att transportera sig mellan olika
målpunkter och beroende på vilket färdmedel som väljs kommer det att ge olika
effekter på klimatet. Befolkningsökningen kommer också att medföra fler
bostäder och verksamheter som kräver el och uppvärmning. Kommunen kommer
enligt planförslaget arbeta med en samhällsplanering som ger både kommunens
organisation och enskilda invånare förutsättningar att minska sin klimatpåverkan.
En befolkningsökning möjliggör också för samordning av system som kräver
ekonomiska investeringar såsom kollektivtrafik, fjärrvärme, infrastruktur för gångoch cykel med mera.
Planförslaget föreslår en utbyggnad av Aneby tätort och Sunhultsbrunn samt de
aktiva stråken som det möjliggör att resa kollektivt. Planförslaget pekar också ut
bebyggelsenoder som bör prioriteras vid exploatering för att kunna stärka
underlaget till eventuell framtida kollektivtrafikdragning. En koncentrerad
utbyggnad i kollektivtrafikstarka stråk ger minskat bilberoende och innebär oftast
en mer energieffektiv planering (läs mer under Transporter). Åtgärder för att
energieffektivisera i bebyggelsen sker till stor del vid själva byggandet där
kommunen bevakar frågan i bygglovs- och anmälansskedet (läs mer under
miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö). Utbyggnad av vindkraft, fler anslutningar
till fjärrvärmenätet, bevarande av skogar och grönområden samt förutsättningar
för närproducerade råvaror är förslag som presenteras i planen som kan ha positiv
klimatpåverkan (läs mer under Vindkraft, Grönområden och gröna stråk samt Areella
näringar).
Konsekvenser
Hur stor klimatpåverkan som en befolkningsökning medför styrs av många
faktorer som är svårbedömda i nuläget, till exempel framtida ekonomiska
styrmedel (såsom höjd bensinskatt och subventioner på elbilar), mer
energieffektivt byggande och beteende/attitydförändringar hos
kommuninvånarna. Det är därför svårt att bedöma hur stor påverkan
planförslaget ger på energianvändningen och klimatet. Strategier och åtgärder
nedan kan bidra till att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Under
förutsättning att åtgärder och strategier genomförs så begränsas omfattningen av
den miljöpåverkan en ökad befolkning kan ha på klimatet.
Åtgärder
•

Kommunen arbetar efter de riktlinjer vid fysisk planering gällande
klimatanpassning som finns i planförslaget.

•

Aneby kommun arbetar för att bli en plusenergikommun som är
självförsörjande på förnybar energi och bidrar till regionen med ett
överskott.

•

Prioritering av utbyggnad av övergripande cykelvägnät i Aneby tätort.
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•

Prioritering av bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen, främst kring
kommunens aktiva stråk och bebyggelsenoder.

•

Ekosystemtjänster beaktas i samhällsplaneringen.

Ingen övergödning
Flera av Anebys sjöar har måttlig ekologisk status och lider risk för övergödning. I
planen pekas flera LiS-områden ut som orsakar ytterligare bebyggelse och därmed
avloppslösningar nära vatten. Jordbruksmark nära sjöar och vattendrag kan
genom näringsläckage bidra till en ökad övergödning. Läs mer under Areella
näringar, LiS och strandskydd och Vatten.
Konsekvenser
Planen bedöms till viss del bidra och till viss del motverka att målet uppfylls.
Utveckling av Aneby kommun med fler boende och besökande ger upphov till
dag- och avloppsvatten som behöver samlas upp och renas innan det släpps
vidare till recipient. Planen medför en samordning och styrning för större
säkerhet, lokala lösningar och långsiktig hållbarhet i systemen vilket är positivt.
Konsekvenser av bostäder nära vatten såsom i LiS-områden innebär fler
avloppslösningar, vilket riskerar att öka belastningen av näringsämnen på
närliggande vattendrag om avloppslösningarna inte underhålls och sköts korrekt
samt har en tillräckligt hög standard.
Åtgärder
•

Kommunen arbetar med åtgärder för att minska läckage av
växtnäringsämnen, framförallt inom de areella näringarna.

•

Kommunen ska verka för att enskilda avloppsanläggningar med brister
förbättras så att aktuella reningskrav uppfylls.

•

Riktlinjer för utveckling av LiS-områden ska följas.

Levande sjöar och vattendrag
I Aneby finns flera värdefulla sjöar och vattendrag som är skyddade utifrån sina
höga naturvärden. Sjöarna har stor betydelse för det rörliga friluftslivet, läs mer
under Friluftsliv. Samtidigt har många sjöar och vattendrag måttlig ekologisk och
kemisk status. Åtgärder behöver vidtas för att statusen inte ska försämras
ytterligare. Många av de kemiska föroreningarna härrör från tidigare industriell
verksamhet. Övergödning påverkar den ekologiska statusen negativt, läs mer
ovan.
LiS-områdena vid sjöarna Noen och Ören ligger i anslutning till riksintresse för
naturvård respektive natura2000-område.
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Läs mer under Verksamheter, Vatten och LiS och strandskydd.
Konsekvenser
Planförslaget medför byggnation som kan påverka vattendragens ekologiska
värden. Föroreningar från byggprocessen, påverkan från dagvatten samt
föroreningar från avlopp är sådant som är associerat med byggnation nära vatten.
Verksamheter på översvämningsdrabbat område kan också påverka vattendrag
och sjöar negativt om områdena översvämmas och vattenmassorna för med sig
förorenade ämnen.
Aktivitet nära strandzonen i form av trafik, buller, vibrationer, ljudstörningar och
förändringar samt skötsel av vegetation påverkar livsmiljöer för växter och djur i
den känsliga zonen närmast strandlinjen.
Åtgärder
•

Extra försiktighet behöver ske vid planläggning i utvecklingsområden i
anslutning till riksintressen för naturvård eller natura2000-områden.

•

Aneby kommun ska arbeta för att alla sjöar och vattendrag i kommunen
uppnår god ekologisk och kemisk status.

•

I miljöarbetet prioriterar kommunen naturvårdsåtgärder som gynnar
vattenstatusen.

•

Vid exploatering av nya sammanhängande områden eller ytkrävande
områden ställs krav på en hållbar dagvattenhantering.

•

Vid anläggning av ny infrastruktur ska faunans vandringsmöjligheter
beaktas.

•

Riktlinjer för utveckling av LiS-områden ska följas.

•

Vid utpekade strandnära områden där LiS tillåts, ställs krav på att
hantering av dagvatten och spillvatten inte ger negativ påverkan.

•

I översvämningsdrabbat område ställs krav på att verksamheter inte får
vara av den art att vatten förorenas på ett oacceptabelt sätt vid en
eventuell översvämning.

Grundvatten av god kvalitet
Aneby kommun har flera större områden med grundvatten.
Grundvattenförekomsterna i kommunen har god kemisk och kvantitativ status. I
kommunens norra delar bedöms dock ett par av dem lida risk för dålig kemisk
status. För att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning
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samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag får
kvaliteten på vattnet inte påverkas negativt.
I planförslaget nämns att kommunens grundvattenresurser ska skyddas.
VA-huvudmannen i kommunen arbetar för att skapa ytterligare skyddsområden
kring resterande grundvattentäkter där det är möjligt.
Konsekvenser
Planförslaget medför en ökad medvetenhet om att grundvattentäkterna behöver
skyddas.
Byggnation vid vatten kan orsaka föroreningar i närliggande sjöar och vattendrag
(se Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag ovan), vilket kan påverka
grundvattenkvaliteten.
Förslag på åtgärder
•

Kommunen arbetar för att skapa ytterligare skyddsområden kring
resterande grundvattentäkter där det är möjligt.

•

Vid exploatering av nya sammanhängande områden ställs krav på en
hållbar dagvattenhantering.

•

Kommunen ska verka för att enskilda avloppsanläggningar med brister
förbättras så att aktuella reningskrav uppfylls.

•

Kommunen avser upprätta en VA-plan.

•

I översvämningsdrabbat område ställs krav på att verksamheter inte får
vara av den art att vatten förorenas på ett oacceptabelt sätt vid en
eventuell översvämning.

•

Kommunen ska verka för att enskilda avloppsanläggningar med brister
förbättras så att aktuella reningskrav uppfylls.

God bebyggd miljö
En viktig utgångspunkt för planen har varit att ge förutsättningar för en god
livsmiljö. Kommunens ambition är att erbjuda varierande och goda livs- och
boendemiljöer som möter olika behov och skeden av livet. Utvecklingen måste
ske på ett hållbart sätt både i tätort och på landsbygd vilket innebär olika slags
utmaningar och förhållningssätt.
Konsekvenser
Att förtäta i centralorten innebär resurshushållning och möjliggör för hållbart
resande och nyttjande av befintlig infrastruktur. Främst ligger utvecklingsområden
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inom tätorten på platser med närhet till kollektivtrafik. I de mindre tätorterna,
byarna och på landsbygden föreslås en bebyggelseutveckling som kan bidra till att
stärka underlaget för bland annat skola, kollektivtrafik, omsorg och annan service.
I planförslaget framkommer även vikten av de grönområden som finns och att de
bör bevaras vilket gynnar både rekreativa värden och den biologiska mångfalden.
Förslag på åtgärder
•

Utveckla grönområden och tätortsnära natur och säkerställa
ekosystemtjänster i den byggda miljön.

•

Skapa klimatsmart transportinfrastruktur genom bland annat prioritering
av gång- och cykeltrafik.

•

Nya bostäder och verksamheter planeras och lokaliseras så att det är
attraktivt att välja hållbart resande i större utsträckning.

•

Ekosystemtjänster integreras i befintlig bebyggelse samt vid
anspråkstagande av ny mark.

•

Nya detaljplaner ska ta hänsyn till de konsekvenser ett förändrat klimat
kan ha på platsen.

•

Förskola och skola är en viktig samhällsservice och ska finnas med i ett
tidigt skede i planeringen av exploateringsområden.

•

Bebyggelsen och de allmänna platserna ska präglas av god tillgänglighet.

Uppföljning av betydande miljöpåverkan
•

Kommunen ska kontinuerlig bevaka energiproduktion och
energiförbrukning för att säkerställa att kommunen går i rätt riktning för
att nå målet att bli en plusenergikommun.

•

Uppföljning av trafikmängder för att utvärdera effekterna av genomförda
insatser och om det behövs ytterligare insatser för att minska
klimatpåverkan.

•

Uppföljning av vattenkvaliteten genomförs inom ramen för
Vattenmyndighetens arbete.

•

I samband med framtagande av planeringsstrategi ska kommunen se över
hur antagna detaljplaner och exploaterade områden som uppkommit efter
planförslagets antagande efterlevt följande viljeriktningar:
o En hållbar dagvattenhantering.
o Uppsatta riktlinjer och kriterier för LiS-områden.
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o Lokaliseringsstrategier längs aktiva stråk och bebyggelsenoder.
o Hur ekosystemtjänster beaktats och integrerats.
o Hur hänsyn tagits till de konsekvenser ett förändrat klimat kan ha
på platsen.
o Om bebyggelsen och de allmänna platserna präglas av god
tillgänglighet.
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Samråd vägplan ombyggnad väg 27
Borås-Växjö
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad vägplan.

Sammanfattning
Väg 27 förbi Bor är ett prioriterat objekt i Regional transportplan för Jönköpings
län som fastställdes av regionfullmäktige 2018. Region Jönköpings län anser att
det är angeläget att objektet kan genomföras och färdigställas så snart som
möjligt.

Synpunkter på förslaget
Vid anläggandet av ny infrastruktur måste alltid en rad avvägningar göras där
olika mål och intressen kan behöva ställas mot varandra. Region Jönköpings län
anser att vägplanens förslag ger en bra helhetslösning där trafiksäkerhet och
tillgänglighet ökar samtidigt som hänsyns- och miljömål beaktas.
Region Jönköpings län har inga detaljerade synpunkter på planförslaget att
framföra.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnd för
trafik, infrastruktur och miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Ulf Fransson
Tf. Regional Utvecklingsdirektör

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka
synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var
yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I
samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna.

Sammanfattning
Flera samråd har genomförts tidigt i planläggningsprocessen, redan i arbetet med
förstudien år 1999–2000 hölls samrådsmöten med länsstyrelsen, Värnamo kommun och
allmänheten. Även vid vägutredningen som genomfördes under åren 2000–2005 hölls
ett antal samrådsmöten med olika intressenter. I arbetet med den vägplan som nu görs
har Trafikverket upprättat ett nytt underlag för samråd (i form av Powerpointpresentation
och kartor) för en vägplan avseende ny dragning för väg 27 förbi Bor, Värnamo kommun.
Inbjudningar till fyra olika samråd för fastighetsägare har gjorts där underlag för
samrådet har funnits tillgängligt via projektets hemsida. När projektet fortskridit och en
väglinje tagits fram har en mer detaljerad samrådshandling tagits fram. Utskick av
samrådshandlingen har gjorts via brev till fastighetsägare som kan komma att beröras och
till intressenter i området. Bland de tillfrågade finns Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Värnamo kommun och särskilt berörda förvaltningar, verksamhetsutövare, föreningar
och organisationer.
Följande samråd har hållits i projektet väg 27 förbi Bor:
15 november 2017

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Jönköpings län

21 november 2017

Samrådsmöte med Värnamo kommun

4 januari 2018

Samrådsmöte med Värnamo kommun

18 januari 2018

Samrådsmöte med fastighetsägare i Bor

23 januari 2018

Samrådsmöte med Värnamo kommun

15 och 16 mars 2018

Samråd i fält med fastighetsägare i Bor

12 april 2018

Tidigt samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län

24 oktober 2018

Samråd med ledningsägare

25 oktober 2018

Samråd med allmänheten

19 november 2018

Samråd med Värnamo kommun

13 december 2018

Samråd med ledningsägare

31 augusti 2018

Samråd med Länstrafiken i Jönköping

16 januari 2019

Samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län
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4 mars 2019

Samråd med Länstrafiken i Jönköping

25 mars 2019

Samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län

28 mars samt 1 april 2019

Samråd med fastighetsägare i Bor

21 maj 2019

Samråd med räddningstjänst och polismyndigheten, polisområde Jönköping

13 november 2019

Samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län

25 november 2019

Samråd med fastighetsägare i Bor

Trafikverket har dessutom kontinuerligt haft samråd och dialog med Värnamo kommun
under arbetets gång.
Vägplanen är nu i skede samrådshandling för ny dragning av väg 27 förbi Bor och redogör
för de effekter och konsekvenser det valda alternativet får samt vilka markanspråk som
krävs. Länsstyrelsen i Jönköpings län har den 11 april 2000 fattat beslut om att projektet
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och
protokoll finns diarieförda på Trafikverket under ärendenummer TRV 2017/109383.

Planläggningsbeskrivning
I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som
planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara.
Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av
kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan
i ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka
ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta.
Planläggningsbeskrivningen för just det här projektet har uppdaterats senast 2019-05-21.

Samråd Förstudie
Samråd med berörd länsstyrelse
I arbetet med förstudien hölls ett enskilt samrådsmöte med Länsstyrelsen i Jönköpings
län, 1999-06-04. Länsstyrelsen framförde bland annat att förbifarten måste ha en
anslutning från industriområdet samt att vägutredningen behöver redovisa hur man ska
klara passagen vid Voxtorps kyrka.
Länsstyrelsen beslutade 2000-04-11 att vägprojektet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
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Samråd med berörd kommun
I arbetet med förstudien hölls ett samrådsmöte med Värnamo kommun, 1999-05-31.
Värnamo Naturskyddsförening, SNF, var kallad till mötet men deltog inte. Värnamo
kommun lyfte att väg 27 behöver ges en hög standard då vägen tillsammans med väg
25 och väg 30 utgör en förbindelse mellan Borås och Karlskrona/Karlshamn med
fortsättningar mot Norge och Östeuropa.

Samråd med allmänheten
Ett samrådsmöte med allmänheten hölls 1999-06-16 i Bor.

Samråd vägutredning
Tre referensgrupper har samrått under vägutredningsskedet:


”Stora referensgruppen”, med representanter från Vägverket, Länsstyrelsen i
Jönköpings län och Värnamo kommun.



”Lilla referensgruppen”, med representanter från Vägverket, Länsstyrelsen i
Jönköpings län och Värnamo kommun. Gruppens uppgift har varit att jobba med
Mål, mått och uppföljning av natur- och kulturvärden i transportsystemet.



”Intressentgrupp”, med representanter från Vägverket, Värnamo kommun,
Voxtorps hembygdsförening, Bors Näringslivsförening, Vägföreningen i Bor,
Värnamo Naturskyddsförening, Bors Hem och skola förening, LFR, Kyrkorådet
och Voxtorps kyrkoråd.

Samrådskrets vägutredning
Samrådskretsen för vägutredningen bestod av:


Allmänheten



Berörda föreningar och organisationer



Länsstyrelsen i Jönköpings län



Region Jönköping



Värnamo kommun

Samråd med berörd länsstyrelse
Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Mötena ägde rum inom de
så kallade referensgrupperna ”Stora referensgruppen” respektive ”Lilla referensgruppen”.
Referensgrupperna hade fyra sammanträden och genomförde en fältvandring.
Två komplement till vägutredningen har arbetats fram 2002-12-18 samt 2005-05-24. I
samband med det hölls ytterligare ett samrådsmöte med länsstyrelsen och Värnamo
kommun, 2002-01-28. I sitt yttrande över vägutredningen förordade Länsstyrelsen i
Jönköpings län alternativ D.
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Samråd med berörd kommun
Samråd har genomförts med Värnamo kommun under projektets gång. Mötena ägde rum
inom de så kallade referensgrupperna ”Stora referensgruppen” respektive ”Lilla
referensgruppen”. Referensgrupperna hade fyra sammanträden och genomförde en
fältvandring.
Två komplement till vägutredningen har arbetats fram 2002-12-18 samt 2005-05-24. I
samband med det hölls ytterligare ett samrådsmöte med länsstyrelsen och Värnamo
kommun, 2002-01-28. I sitt yttrande över vägutredningen förordade kommunen
alternativ D med önskemål om viltstängsel längs med hela sträckan och ingen
etappindelning.

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer
Under arbetets gång har två samråd hållits med ”intressegruppen”, 2000-11-08 samt
2000-12-07. Under mötena diskuterades bland annat val av korridor samt hantering av
buller.
I samband med komplementet som togs fram 2002-12-08 hölls ytterligare ett
samrådsmöte för politiker, tjänstemän i stadshuset och allmänheten i Bor, 2004-04-19.
Under samrådstiden, den 20 april–7 maj 2004, inkom synpunkter från Bors
Näringslivsförening och Bors Vägförening. Båda föreningarna förordade alternativ D med
följande synpunkter:


Viltstängsel längs hela sträckan



Ingen etappindelning



Den södra infarten ska göras trafiksäker

Samråd med allmänheten
Ett samrådsmöte med allmänheten hölls 2001-02-14 i Bor. Mötet annonserades i
dagspress. Inga direkta synpunkter på korridorens sträckning framkom under mötet. I
samband med komplementet som togs fram 2002-12-08 hölls ytterligare ett
samrådsmöte för politiker, tjänstemän i stadshuset och allmänheten i Bor, 2004-04-19.
Under samrådstiden, den 20 april–7 maj 2004, inkom en del synpunkter från
allmänheten. Majoriteten av de inkomna synpunkterna förordade alternativ C med bland
annat följande argument:


Om alternativ D väljs måste ett hus rivas.



Om alternativ D väljs kommer betesmark att förstöras.



Om alternativ D väljs uppstår en oacceptabel ljud- och bullernivå.



Om alternativ D väljs försvinner kollektivtrafiken genom Voxtorp.



Bästa linjen när alla aspekter vägs in.
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Enda tänkbara alternativ.

De som förordade alternativ D hade bland annat följande argument:


Norra industriområdet blir en attraktiv plats för nya företag.



Bra exponering för nya och befintliga företag.



Minimerar risken för att trafiken från söder kör genom samhället.

Samråd vägplan
Samrådskrets Vägplan
Samrådskretsen har, inför samråd av samrådshandling, definierats som de
fastighetsägare som kan antas bli direkt berörda och aktuell kommun vari åtgärden
genomförs. Dessutom har ledningsägare och organisationer med verksamhet i området
inkluderats i samrådskretsen. De myndigheter och organisationer som ingår i
samrådskretsen är följande:


E.ON Elnät Sverige



Värnamo Energi



Värnamo kommun



Länsstyrelsen i Jönköpings län



Riksantikvarieämbetet



Skogsstyrelsen



Region Jönköpings län



Jordbruksverket



Naturvårdsverket



Havs- och vattenmyndigheten



Folkhälsomyndigheten



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap



SMHI



Statens geotekniska undersökning



Lantmäteriet
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Försvarsmakten



Räddningstjänsten Värnamo kommun



Statens geotekniska institut



Polismyndigheten, polisområde Jönköping



Boverket



Lagans vattenråd



Jönköpings Länstrafik



Bors vägförening



Voxtorps hembygdsförening



Värnamo hembygdsförening



Jaktvårdskrets



Värnamo Naturskyddsförening



Lantbrukarnas riksförbund Jönköping



Svenska Jägareförbundet



Bors arbetskommitté



Värnamo Sportfiskarnas förbundsklubb



Värnamo fågelklubb



Markavvattningsföretag



Drömminge Hindsekinds SFF.

Samråd med berörd länsstyrelse
Under projektets gång har flera möten hållits mellan Trafikverket och Länsstyrelsen i
Jönköpings län. Ett inledande möte har hållits den 15 november 2017 för att informera
Länsstyrelsen i Jönköpings län om att framtagande av en vägplan påbörjats samt för att
diskutera behovet av ytterligare undersökningar och inventering i området med avseende
på exempelvis miljö och kulturmiljö.
Ett möte har sedan hållits den 12 april 2018 för att presentera föreslagen vägsträckning
av väg 27 för Länsstyrelsen i Jönköpings län.
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Tre samrådsmöten har även hållits gällande fladdermusinventeringen som skulle göras i
området. Syftet med dessa möten var att komma överens om omfattning av den planerade
inventeringen. Dessa möten hölls den 16 januari 2019, den 25 mars 2019 samt den 13
november 2019. Länsstyrelsen i Jönköpings län har övergripande synpunkter enligt
nedan.
Länsstyrelsen i Jönköpings län undrar varför ny väg 27 inte ansluter till befintlig väg 27
norr om ekallén. De undrar även hur ekallén kommer att påverkas och påpekar att det är
viktigt att spara så många träd som möjligt. Länsstyrelsen i Jönköpings län vill att
Trafikverket redovisar kompensationsåtgärder tidigt i processen.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket svarar att övriga alternativ valts bort bland annat för att få bort trafiken
från Voxtorps kyrka, norr om Bor. Därav ansluter inte ny väg 27 till befintlig väg 27
norr om ekallén. Gällande ekallén svarar Trafikverket att man kommer att behöva ta
bort 2–4 av alléträden och kommer att försöka klara krondroppskant.
Länsstyrelsen i Jönköpings län kommenterar att strandskydd ingår i vägkorridoren och
behöver hanteras inom ramen för vägplanen samt att inga insektsinventeringar har gjorts.
Det kan finnas arter som omfattas av artskyddsförordningen, till exempel insekter som är
knutna till ekarna eller fladdermöss. Inventeringar och dispensansökan kan behövas för
dessa arter. Länsstyrelsen i Jönköpings län vill vara med och påverka omfattningen av
insektsinventeringen.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket tar med sig synpunkten gällande strandskydd. Trafikverket svarar på
synpunkten om insektsinventering att utredningsområdet har varit för stort tidigare för
att göra detaljerade inventeringar. Trafikverket planerar att göra detta framöver när
väglinjen är bestämd. Lösningar för att minimera påverkan på enskilda arter kommer
att studeras. Trafikverket informerar Länsstyrelsen i Jönköpings län om att inventering
behöver göras under sommar eller höst 2018.
Under de tre möten som har hållits gällande fladdermusinventeringar informerar
Länsstyrelsen i Jönköpings län Trafikverket att i södra Bor vid vattenstråket finns det en
stor risk för en rik fladdermusfauna. Av denna anledning bör även denna punkt ingå i den
planerade fördjupade fladdermusinventeringen. Länsstyrelsen i Jönköpings län vill veta
vilka punkter som kommer att studeras vidare samt metodval innan den fördjupade
fladdermus-inventeringen utförs för att kunna vara med och påverka.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket informerar att planen med den fördjupade fladdermusinventeringen är att
fokusera på de områden där det finns fladdermus och att man inte kommer att
undersöka områden utmed hela väglinjen. Alla arter kommer kanske inte att ingå i den
fördjupade fladdermusinventeringen. Trafikverket ska undersöka och komma med
förslag på vilka arter som kommer att studeras ytterligare.
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Under samrådsmötet den 25 mars 2019 har Trafikverket presenterat omfattningen på den
fördjupade fladdermusinventeringen. Länsstyrelsen i Jönköpings län håller med om
omfattningen och anser att inga kompletteringar är nödvändiga.
Under det sista mötet om fladdermusinventeringen den 13 november 2019 fick
Länsstyrelsen i Jönköpings län kännedom om resultatet av den fördjupade
fladdermusinventeringen. Trafikverket meddelar att förslag på åtgärder avseende
fladdermössen kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Samråd med berörd kommun
Trafikverket och Värnamo kommun har haft kontinuerliga avstämningsmöten under
arbetets gång med vägplanen för att uppnå en optimal lösning.
Ett första samråd har hållits den 21 november 2017 med Värnamo kommun och därefter
den 4 januari 2018. Syftet med dessa möten har varit att diskutera den gång- och cykelväg
samt anläggande av ledningar som Värnamo kommun planerar i Bor.
Ett presentationsmaterial har tagits fram inför ett tidigt samråd med Värnamo kommun
den 23 januari 2018. Syftet med mötet har varit att tidigt få in Värnamo kommuns
synpunkter på föreslagen dragning av ny väg 27.
Ett samråd har även hållits den 19 november 2018 med syftet att diskutera gång- och
cykelväg samt promenadstråk i Bor. Värnamo kommun har övergripande synpunkter
enligt nedan.
Värnamo kommun planerar för utbyggnad av nya överföringsledningar mellan Värnamo
och Bor. I samband med detta anläggs också en gång- och cykelväg mellan Värnamo
(Bredasten) och Bor (Brostugan). Under samråden gällande ledningar och gång- och
cykelväg är Trafikverket och Värnamo kommun överens om att det finns ett behov av
samordning i projekten.
Gällande Trafikverkets förslag på en planskild korsningstyp i närheten av
hembygdsgården anser Värnamo kommun att Trafikverkets förslag är en försämring med
flera konsekvenser. Bland annat anser Värnamo kommun att tillgängligheten till
industriområdet blir försämrad. De anser även att den tunga trafiken från
industriområdet sannolikt kommer att, även efter utbyggnad av förbifarten, köra genom
Bor. Boenden på östra sidan om befintlig väg 27 genom Voxtorp kommer att bli instängda
mellan två trafikerade vägar och en trevägskorsning i söder blir trafikfarlig.
Värnamo kommun önskar att Trafikverket tittar på en alternativ utformning och placering
av trafikplats för att undvika intrång i de känsliga miljöerna kring hembygdsgården. Här
menar Värnamo kommun att ett läge på Värnamo kommuns mark närmre
industriområdet borde kunna vara möjligt. Värnamo kommun anser att det behövs en
säker passage eller port mellan Trolleklippa (badplatsen) och skolan. Två planerade
passager utmed sträckan anses befinna sig för nära varandra. Värnamo kommun vill att
Trafikverket undersöker om den ena passagen kan anläggas närmre korsningen.
Trafikverkets bemötande
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Trafikverket tar med sig de inkomna synpunkterna avseende korsningens placering
längs vägen samt tar med Värnamo kommuns önskemål i den fortsatta vägutredningen.
Passager kommer att ses över och ett arbete med risker pågår under projektets gång.
Värnamo kommun informerar Trafikverket den 16 december 2019 om att den planerade
gång- och cykelvägen sannolikt inte kommer att kunna anläggas.

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda
Flera olika samråd har hållits med berörda fastighetsägare. Inför samtliga samråd har
berörda fastighetsägare kallats till mötet via ett brevutskick. Syftena med dessa möten har
varit att inhämta information och synpunkter från fastighetsägarna och diskutera
lösningar för enskilda vägar och tillgängligheten till skiften. Inför samtliga samråd har
samrådshandlingen funnits tillgängligt på projektets hemsida på Trafikverkets webbplats
samt att kartor har funnits att tillgå på mötesplatsen. Uppdaterad
planläggningsbeskrivning har även funnits tillgänglig på projektets hemsida.
Följande möten har hållits med fastighetsägare i arbetet med vägplanen:
• Samråd har hållits den 18 januari 2018 med berörda fastighetsägare på
Ansgarsgården i Bor.
• Samråd har hållits den 15 mars 2018 samt den 16 mars 2018. Dessa möten har hållits
ute i fält där fastighetsägarna och Trafikverket har besökt utpekade och intressanta
platser längs med planerad sträckning.
• Samråd har hållits den 28 mars 2019 samt den 1 april 2019. Mötena har hållits i
Voxtorps hembygdsgård, Bor (Värnamo).
• Samråd har hållits den 25 november 2019. Mötet har hållits i Missionskyrkan, Bor
(Värnamo).
Samrådsmöte med berörda fastighetsägare, Ansgarsgården den 18 januari
2018
Under samrådsmötet framförs flera synpunkter och frågor som diskuteras. En fråga som
diskuteras är placering och utformning av trafikplats/korsning vid Voxtorps
hembygdsgård. En annan fråga som diskuteras under samrådet är vilka bulleråtgärder
som kommer att vidtas samt hur vinterväghållningen kommer att påverkas.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket tar med sig synpunkterna och beaktar dem i det fortsatta arbetet med
vägplanen. Gällande trafikplatsens placering och utformning pågår utredning om
vilket alternativ som blir mest fördelaktigt. Beräkningar av bullernivåer kommer att
göras längre fram i processen, när vägens exakta läge i plan och höjd är fastställt.
Vägen kommer där det är möjligt att ges en låg profil. Vallar som då uppstår på sidorna
av vägen ger reduktion av buller. Gällande snöröjning så bestäms det av Värnamo
kommun.
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Några fastighetsägare undrar hur Trafikverket kommer att lösa problemet med de
barriäreffekter som uppstår där vägen delar av åkermark.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket kommer att ta med denna information i det fortsatta utredningsarbetet och
planerar att anlägga en passage i norra delen av dessa åkermarker. Utformning av en
passage håller på att studeras. Fler passager håller på att utredas.
Efter samrådet har det inkommit 13 skriftliga brev eller mejl med synpunkter på
föreslagen vägsträcka av ny väg 27 förbi Bor. Även 6 samtal har inkommit till Trafikverket
med synpunkter och frågor till Trafikverket gällande den planerade vägen. De inkomna
synpunkterna sammanfattas nedan.
Flera fastighetsägare har synpunkter om att trafikplatsen/korsningen borde placeras
längre söderut, exempelvis inom Värnamo kommuns industrimark. Av synpunkterna
framgår att den trafikplats som föreslås vid Voxtorps hembygdsgård tar mycket skogsoch jordbruksmark i anspråk. I området finns även skyddsvärda kulturlämningar som
påverkas. Den föreslagna korsningen i söder anses inte vara trafiksäker.
Trafikverkets bemötande
En möjlig utformning med planskildhet istället för trafikplats håller på att utredas.
Trafikverket förklarar att den utformningen med enbart höger-höger-sväng gör att
trafiken kan flyta på även i rusningstid. Lägre trafikbelastning söder om Bor motiverar
enklare korsningstyp. Trafikverket utreder möjligheten att flytta anslutningspunkten
från området med känslig miljö kring hembygdsgården till området närmre
industriområdet.
Det önskas parallellvägar för åtkomst till skog- och jordbruksskiften. Exempelvis en
parallellväg från kyrkvägen på norra vägar. Då kyrkvägen ska stängas önskas en port där
för att kunna ta sig över. Även genomfart mellan åkrarna önskas för djurflyttning. Det
framkom även att ett önskemål finns gällande att hålla ihop byarna Drömminge och
Voxtorp genom att planera in en passage mellan dessa.
Trafikverkets bemötande
Tillgänglighet till skiften utreds. Det ska vara möjligt att fortsätta bruka marker. Det
planeras ingen passage mellan Drömminge och Voxtorp eftersom det finns en alternativ
väg.
Samrådsmöte med berörda fastighetsägare i fält den 15 mars 2018 och den
16 mars 2018
Förutom de synpunkter som har inkommit tidigare har några nya synpunkter inkommit.
Under samrådet i fält frågar fastighetsägare hur trafikflödet påverkas och hur trafik
kommer att ledas om under byggtiden. Fastighetsägarna undrar om räcket längs
nuvarande väg 27 genom Voxtorp ska vara kvar efter att förbifarten är byggd och om
hastigheten på befintlig väg 27 kommer att ändras. Fastighetsägarna informerar
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Trafikverket om att korsningar måste dimensioneras för stora och långa tillståndspliktiga
transporter.
Trafikverkets bemötande
Trafikflöden kommer att beskrivas i Miljökonsekvensbeskrivningen. Även på det
allmänna samrådet kommer information ges om trafikflöden. Omledningar och
byggplanering blir en fråga för bygghandlingen i senare skede. Trafikverket kommer
dock att behöva ta en del tillfällig mark i anspråk för tillfälliga byggvägar och
upplagsplatser. Hastigheterna inne i Bor kommer att vara samma som idag. Utanför
Bor kan det vara aktuellt att sänka hastigheten till 70 km/h och 50 km/h vid korsningar.
Det kommer att utredas om räcket kommer att vara kvar. Trafikverket tar med sig
informationen gällande tillståndspliktiga transporter i det fortsatta arbetet med
vägplanen.
Samrådsmöte med berörda fastighetsägare den 28 mars 2019 och 1 april
2018
Trafikverket har presenterat ett förslag för berörda fastighetsägare som har skiften på
båda sidor av ny väg 27 i norra delen för att de ska nå sina skiften genom en vändplats.
Den brukningsväg som idag finns planeras även att rustas upp och användas för att nå två
skiften.
Berörda fastighetsägare har önskemål om en enskild väg österifrån mellan fastigheten
Värnamo Lundboholm 2:4 och den planerade nya sträckningen av väg 27.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket svarar att det inte finns tillräckligt med utrymme för en enskild väg där.
Istället föreslås andra skadeförebyggande åtgärder såsom byte av mark som då får
diskuteras med de berörda fastighetsägarna.
Trafikverket presenterar även en lösning för fastighetsägare söderut längs sträckan. En
egen påfart föreslås på den planerade planskilda korsningen för en berörd fastighetsägare
med en vändplats som innebär att den även kan användas av ytterligare en berörd
fastighetsägare. Då det troligen blir förändringar i gemensamhetsanläggningen
informerar Trafikverket att de står för kostnaden för lantmäteriförrättningen.
En berörd fastighetsägare är i behov av en annan lösning för att nå sina skiften och föreslår
att en enskild väg byggs för att lösa problemet. Två fastighetsägare önskar en utfart direkt
på planerad väg 27 för att komma åt skogsmark.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket och berörd fastighetsägare är överens om att fortsätta samråda gällande
detta. Trafikverket svarar att det inte är tekniskt möjligt med en utfart på väg 27.

Samrådsmöte med berörda fastighetsägare den 25 november 2019
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En fastighetsägare undrar hur hanteringen av vatten påverkar den nuvarande sänkningen
som är gjord.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket kommer att återkomma i den frågan.
Under samrådet har förslag och överenskommelser gällande enskild väg, utfart samt
servitut diskuterats. Diskussionen kommer att fortsätta mellan Trafikverket och
fastighetsägare.

Samråd med berörda myndigheter och organisationer
Trafikverket har tagit emot synpunkter från nedanstående myndigheter och
organisationer efter det samråd som hölls den 15 oktober 2018 (se avsnitt samråd med
allmänheten). Trafikverket har svarat på samtliga enskilda synpunkter per brev. Nedan
presenteras en sammanfattning av de inkomna synpunkterna.
Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har tagit del av samrådshandlingen i rubricerat ärende men
har inte något att erinra i rubricerat ärende.
Statens geotekniska institut har tagit del av samrådshandlingen i rubricerat ärende.
Materialet har gåtts igenom avseende säkerhetsfrågor samt geoteknisk och
hydrogeologisk omgivningspåverkan. Statens geotekniska institut kommer att gå igenom
markmiljö och föroreningar i skedet granskningshandling. Statens geotekniska institut
har synpunkter i avseende på stabilitet som bör beaktas i den fortsatta planeringen. Då
det finns lös lera och torv i södra delen av sträckan är det viktigt att studera stabiliteten.
Statens geotekniska institut har även synpunkter avseende en grundvattenförekomst vid
Brostugan, väster om Voxtorp. Detta bör anges i granskningshandlingen eftersom
formationen har högt skyddsvärde.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket har tagit emot synpunkterna och tar med sig frågan om stabilitet och
synpunkter avseende grundvatten i det fortsatta arbetet med vägplanen.
Grundvattenmagasinet vid Brostugan kommer att hanterats och beskrivas i den
miljökonsekvensbeskrivning som håller på att tas fram.
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) har tagit del av
samrådshandlingen i rubricerat ärende. Deras yttrande avgränsas till oceanografi,
hydrologi (ytvatten) och meteorologi (inklusive miljö och buller). SMHI vill att
Trafikverket tar hänsyn till det framtida klimatet i sin planering av samhället. Det handlar
om att lufttemperaturen förväntas stiga, risk för skyfall ökar och flöden från våra
vattendrag förväntas förändras med ändrade snötillgångar och nederbördsförhållanden.
SMHI hänvisar till de regionala klimatanalyserna för länen samt till analyser med
avseende på historiska och framtida skyfall. SMHI hänvisar även till
Klimatanpassningsportalen för att inhämta kunskap till projektet. SMHI tycker att en
emissionsinventering av den nya anläggningen bör göras för att identifiera om en
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miljövinst är möjlig. I inventeringen ska det framgå hur stora utsläppen av växthusgaser
är idag och i framtiden.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket har tagit emot synpunkterna och tar med sig frågan om det framtida
klimatet och synpunkter avseende klimatanpassning i det fortsatta arbetet med
vägplanen. En klimatkalkyl tas fram i projektet. Klimatkalkylen är ett verktyg som
uppdateras löpande under projektets gång för att effektivt hantera projektets
klimatpåverkan samt hitta åtgärder för att minska påverkan. Gällande en
emissionsinventering svarar Trafikverket att det inte är aktuellt.
SMHI förordar att det ska underlättas för cyklister för att minska utsläppen. Det ska vara
attraktivt att välja cykel framför bilen.
Trafikverkets bemötande
Gällande att underlätta för cyklister har hänsyn tagits till inkomna synpunkter gällande
var allmänheten cyklar och Trafikverket planerar att anlägga en passage för att det
fortsatt ska vara möjligt att cykla. Med den nya sträckningen av väg 27 ökar
tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken genom Bor eftersom trafiken på nuvarande
väg 27 kommer att minska kraftigt genom Bor.
SMHI anser att det ska framgå om gällande miljökvalitetsnormer för kvävedioxid,
partiklar med mera klaras för boende i området. Det är även viktigt att bullernivåer
uppnås. Avseende hydrologi bör sträckningar i närheten av vattendrag utformas
omsorgsfullt så att naturliga förhållanden inte påverkas och hänsyn bör även tas till
översvämningsrisker.
Trafikverkets bemötande
Miljökvalitetsnormer och uppfyllandet av dessa kommer att beskrivas i den
miljökonsekvensbeskrivning som tas fram för projektet. En bullerutredning har gjorts
där det säkerställs att riktvärden för bullernivåer klaras. Sträckningar i närheten av
vattendrag utformas omsorgsfullt och översvämningsrisker har beaktats.
Styrelsen för Drömminge Hindsekind SFF har inkommit med synpunkter i rubricerat
ärende. De har synpunkter gällande stängning av Kyrkovägen och dess negativa effekter.
De har även synpunkter gällande användning av samfällighetens vägar under byggtiden
samt hur en brukningsväg mellan Ulås och Voxtorp kan utformas. Styrelsen menar att en
stängning av Kyrkovägen medför förlängda insatstider för utryckningsfordon samt att om
Kyrkovägen stängs kommer trafiken genom byarna att öka. De enskilda vägarna är inte
byggda för tung trafik under byggtiden.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket har tagit emot synpunkterna. Gällande att leda om trafik till enskilda
vägen så kommer detta att undvikas och det kommer att utredas om körning på
vägarna medför slitage. I det fallet kommer avtal att upprättas. Trafikverkets
markförhandlare kommer att ha dialog med vägföreningen och skador kommer att
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bevakas. Trafikverket kommer att se över lösningen gällande möjligheten att ta sig
mellan Voxtorp och Ulås. Gällande insatstider bedöms det bli en marginell skillnad med
den nya vägen i jämförelse med idag.
Trafikverket rekommenderar vägföreningen att göra överenskommelser med
entreprenören om vilka vägar som får användas och vilka som inte får användas.
Trafikverket tar även med detta i det fortsatta arbetet. Tillfälligt markanspråk kommer
att behöva tas på delar av vägföreningens vägar.
Voxtorp LRF har inkommit med synpunkter i rubricerat ärende. De inkomna
synpunkterna handlar om att vägen tar skogs- och jordbruksmark i anspråk där skiften
delas upp i mindre obrukbara markbitar. De anser att den nya vägen skapar en barriär
som splittrar kyrkbyn och att vägen påverkar viktiga natur- och kulturvärden. Voxtorp
LRF vill att Trafikverket kartlägger vägnätet för den gröna näringen så att det fungerar
tillfredställande i framtiden.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket har tagit emot synpunkterna. Vad gäller intrång kan Trafikverket i vissa
fall erbjuda skadeförebyggande åtgärder såsom arronderingsförbättringar och
förrättningskostnaden tillfaller då Trafikverket helt eller delvis. I framtagandet av
vägplanen görs en avvägning mellan olika intressen vilket ibland innebär att kulturoch naturmiljö påverkas. Påverkan på natur- och kulturvärden beskrivs i
miljökonsekvensbeskrivningen. Trafikverket kommer att se över det enskilda vägnätet
och föreslå förbättringar för berörda.
Samråd med ledningsägare har hållits den 24 oktober 2018 samt den 13 december 2018
via Skype där presentationsmaterial i form av ritningar presenterades och diskuterades.
Under samrådet diskuterades även lämpliga lösningar för de ledningar som påverkas.
Resultatet presenteras i ett PM Samordning ledningar, och hänvisning till
mötesprotokollet har noterats nedan i Underlag.
Värnamo naturskyddsförening har inkommit med synpunkter i rubricerat ärende.
Naturskyddsföreningen anser att en ny väg innebär en ökning av trafiken. De anser att det
saknas ett motiv till att bygga den norra delen av sträckan. Påverkan på naturresurser och
dess klimateffekter bör utredas ytterligare. Det bör även beskrivas hur mycket
livsmedelsproduktion som går förlorad.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket har tagit emot synpunkterna. Flertalet av Naturskyddsföreningens
synpunkter kommer att beskrivas i den miljökonsekvensbeskrivning som håller på att
tas fram.
Skogsstyrelsen har inkommit med synpunkter i rubricerat ärende. De upplyser
Trafikverket om att det finns en nyregistrerad nyckelbiotop i form av en skogsbiologisk
värdekärna nordväst om samhället.
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Trafikverkets bemötande
Trafikverket har tagit emot synpunkterna och tar detta med sig i det fortsatta arbetet
med vägplanen.
Samråd med Länstrafiken i Värnamo har hållits den 31 augusti 2018 samt den 4 mars
2019.
Jönköpings Länstrafik önskar att Trafikverket utreder möjligheten att upprusta
busshållplats Kvadervägen och skapa bra anslutningar till busshållplatsen.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket tar med sig frågan i det fortsatta arbetet med vägplanen.
Trafikverket efterfrågar resandestatistik för hållplatser på sträckan. Voxtorps kyrka
samt Drömmingevägen har 2–3 påstigande om dagen. Trafikverket efterfrågar också
information om skolskjuts men detta sköts av Värnamo kommun och ingen statistik
finns hos Jönköpings Länstrafik.
På samrådet den 4 mars 2019 har Trafikverket undersökt möjligheten med att upprusta
busshållplatsen Kvadervägen. Trafikverket har beslutat att hållplatsläget Kvadervägen
flyttas och upprustas. Det anpassas till Värnamo kommuns nya detaljplan för
industriområdet. Plats för cykelställ ska finnas i anslutning till busshållplatserna.
Hållplatserna ska utformas med bussficka för ökad trafiksäkerhet.

Samråd med räddningstjänsten och polismyndigheten, polisområde Jönköping har hållits
den 21 maj 2019. Vägplanen presenterades och nedan sammanfattas några synpunkter
från räddningstjänsten och polismyndigheten, polisområde Jönköping.
Räddningstjänsten anser att driftvändplatsen som planeras vid Brostugan är osäker att
använda då hastigheten på vägen är 100 km/h och trafiken måste korsas.
Räddningstjänsten funderar över om det kommer finnas öppningar i mittsepareringen,
vilket skulle hjälpa utryckningsfordon att komma fram snabbare.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket har förståelse för detta men det är inte motiverat att bygga en planskildhet
för tre fastigheter som påverkas i detta fall. Trafikverket kommer att studera en
planskildhet i ett angränsande projekt. Trafikverket meddelar att i dagsläget finns det
inga öppningar utöver driftvändplats och korsningar, men ska ta med sig det och se
över rimligheten i att ha fler öppningar.

Samråd med allmänheten
Ett samråd för allmänheten har hållits i Missionskyrkans lokaler den 25 oktober 2018 i
Bor. Brevutskick har gjorts i enlighet med den framtagna sändlistan. Annonser har
publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och i tidningen Värnamo Nyheter.
Planläggningsbeskrivningen har uppdaterats den 10 oktober 2018 och har funnits
tillgänglig på projektets hemsida. Framtagen vägplan på föreslagen väg har funnits

18
433

tillgänglig på projektets hemsida på Trafikverkets webbplats. Under mötet presenteras
den föreslagna vägen på en Powerpointpresentation, i presentationsmodell samt på
kartor.
Samrådsmöte med allmänheten den 25 oktober 2018
Under samrådsmötet har flera synpunkter framförts och frågor har diskuterats. Frågorna
som diskuteras gäller passagerna, tung trafik, framkomligheten, utförande, viltstängsel,
bulleråtgärder, motionsspår, markåtkomst och enskilda vägar.
En fråga ställs gällande om Trafikverket kan påverka lastbilstrafiken fram till 2022.
Allmänheten undrar om det är möjligt att låta lastbilar köra en annan väg (via LaganLjungby). Allmänheten undrar även om Trafikverket kan sätta upp mätutrustning som
mäter hur fort lastbilarna kör. På samrådet ställs frågor gällande om det finns planer på
viltpassager samt passager för personer.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket tar med sig frågan om mätutrustning. Det kommer att bli ett antal
passager för olika typer av vilt samt för personer.
Det finns två strövområden i området och allmänheten undrar om man kommer att kunna
ta sig till dessa även efter utbyggnaden av den nya vägen.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket kommer att anlägga ett antal passager till strövområdet söder om Bor och
till skogsområdet norr om Bor kommer man att kunna ta sig genom att passera befintlig
väg 27. Det kommer att bli avsevärt lägre trafikmängder på befintlig väg efter
utbyggnaden av ny väg 27.
Inkomna synpunkter, brev, mejl, skrivelser och telefonsamtal
Under perioden den 25 oktober 2018 till den 20 november 2018 har möjligheten att lämna
synpunkter på samrådshandlingen för projektet funnits. De enskilda som kan antas bli
särskilt berörda har informerats om detta via brev den 10 oktober 2018. Allmänheten har
informerats via tidningsannons daterad 2018-10-19. Samrådshandlingen har funnits
tillgänglig på Trafikverkets hemsida.
Totalt har Trafikverket fått in 56 synpunkter gällande samrådshandlingen. Dessa berör
bland annat markintrång, påverkan på enskilda vägar, framkomlighet för den gröna
näringen, passager, buller och motionsspår.
Det har inkommit synpunkter på att det förslag som presenterades på samrådet den 25
oktober 2018 är bättre än det förslag som presenterades i januari 2018. Förslaget innebär
dock att de som driver företag i Bor får längre körväg plus att vägen genom Drömminge
stängs. Det finns ingen ekonomisk kompensation. Det är orimligt att företagarna ska
betala för längre körvägar. Vissa fastighetsägare och arrendatorer i Drömminge/Voxtorp
kommer behöva köra en lång sträcka på nya vägen för att komma åt sina skiften.
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Trafikverkets bemötande
Det kommer att bli en längre körsträcka. Förlängda köravstånd är en fråga för
ersättningsförhandlingarna i ett senare skede. Sådana diskussioner kommer att
genomföras med de fastigheter som berörs. Vägförslaget kan fortfarande justeras.
Trafikverket tar gärna emot synpunkter på hur vägarna används. Även som arrendator
har man rätt till viss ersättning.
Det har även inkommit synpunkter gällande att fordon med nedsatt hastighet kommer att
behöva köra på ny väg 27, där vägen viker av åt norr vid kyrkan, vilket kommer att påverka
framkomligheten.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket tar gärna emot upplysningar om vilka vägar det rör sig om specifikt och
arbetar sedan vidare med frågan för att om möjligt hitta en lösning.
Allmänheten undrar hur lång tid det tar att färdigställa byggnationen och vilken del som
kommer att byggas först.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket räknar med att det kommer att ta två byggsäsonger. Det kommer att bli en
totalentreprenad och därmed styr entreprenören själv hur man lägger upp arbetet. En
liten del kommer Trafikverket att styra, till exempel vid korsningen. Trafikverket har
valt totalentreprenad för att uppmuntra till konkurrens och låta entreprenören komma
med egna lösningar.
Allmänheten frågar om statistiken gällande antalet resenärer per dag stämmer och om
skolskjutsen är inräknad i statistiken. Enligt allmänheten stämmer inte de siffrorna med
antalet påstigande. Det ifrågasätts även hur Trafikverket arbetar för målet med att öka
kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Det blir längre transportvägar för jordbruket och för
allmänheten till affärer, skola och vård.
Trafikverkets bemötande
Trafikverket kommer att dubbelkolla statistik med länstrafiken (JLT) angående antalet
påstigande och om skolskjuts räknas in i denna statistik. Angående ökad kollektiv-,
gång- och cykeltrafik finns det många mål som Trafikverket arbetar mot, men alla kan
inte uppfyllas i samtliga projekt. Projektet ger en positiv effekt på att minska antalet
dödade och skadade i trafiken. Lokala företagare kan få en längre transportväg, medan
det för samhället i stort blir ett effektivare transportsystem. Trafikverket samverkar
med Värnamo kommun för att få till möjligheten att cykla mellan Bor och Värnamo.
Allmänheten anser att den nya väg 27 kommer att påverka natur- och kulturmiljön
negativt. Bland annat kommer hembygdsgården att avskiljas från det närliggande
kulturlandskapet på grund av vägen. En del grova ekar kommer att behöva tas ner.
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Trafikverkets bemötande
Angående natur- och kulturmiljö medför projektet negativa konsekvenser på natur- och
kulturmiljön. Det är något som Trafikverket inte helt och hållet kan undvika vid
byggnation av väg i ny sträckning. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer de effekter
och konsekvenser som projektet har på natur- och kulturmiljö samt
kompensationsåtgärder
och
andra
vidtagna
åtgärder
att
redovisas.
Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av vägplanen i skedet granskningshandling
och kommer att finnas med när vägplanen tillgängliggörs för granskning. Trafikverket
samråder med Länsstyrelsen i Jönköpings län angående miljöpåverkan och under
framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen. Trafikverket genomför de åtgärder
som åligger oss och minimerar vår påverkan på natur- och kulturmiljö i den
utsträckning det är möjligt både under byggtiden och för framtiden.
Allmänheten anser att det finns behov av en anslutning i den södra delen av sträckan mot
Södergård. Anslutningen behövs även för båtrampstrafiken och cykeltrafiken.
Allmänheten menar att den planerade passagen för motionsspåret är onödig då den inte
används längre. Istället används Söragårdsrundan.
Trafikverkets bemötande
Angående ny anslutning mot Södergård studeras det i dagsläget möjligheten att dra en
enskild väg över fastigheten Skräddarebo 2:4 parallellt med väg 27 och som ansluter till
trevägskorsningen. Med en sådan här lösning skulle även cykel- och båtrampstrafiken
lösas. Trafikverket kommer att se över passagen för motionsspåret och undersöka om
det finns en bättre placering. Söragårdsrundan kommer att behöva förändras för att
kunna ha den till en rimlig kostnad.
Allmänheten har önskemål om en gång- och cykelväg över vägen från Drömminge till
kyrkan då kyrkvägen planeras att stängas. Allmänheten anser att det krävs en
brukningsväg mellan Ulås och Voxtorp för att långsamtgående fordon inte ska skapa en
flaskhals på ny väg 27. Med det nuvarande förslaget tvingas den gröna näringen ut på ny
väg 27.
Trafikverkets bemötande
Angående gång- och cykelväg från kyrkan under ny väg 27 till Drömmingevägen
bedömer Trafikverket att anslutningen mot Drömminge strax innan hembygdsgården
är en acceptabel ersättningsväg. Eftersom det kommer att bli mindre trafik på befintlig
väg 27 efter utbyggnaden kommer den att kunna användas till att gå och cykla på. Det
blir i vissa fall något längre att gå och cykla, men skillnaden i avstånd är för liten för att
Trafikverket ska kunna motivera en passage över eller under den nya vägen. Gällande
en väganslutning mellan Ulås och Voxtorp ses detta över i det fortsatta arbetet med
vägplanen. Det föreslås att den befintliga vägen från Ulås ska användas av berörda
fastighetsägare, likaså driftvändplatserna för åtkomst till skiften utmed befintlig väg 27
och vidare mot Voxtorp.
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Underlag
1.

Minnesanteckningar tidigt samrådsmöte med Länsstyrelsen i Jönköpings län,
daterade 2017-11-15. Ärendenummer TRV2017/109383

2. Minnesanteckningar tidigt samrådsmöte med Värnamo kommun, daterade
2017-11-21. Ärendenummer TRV2017/109383
3. Minnesanteckningar tidigt samrådsmöte med Länsstyrelsen i Jönköpings län,
daterade 2017-11-15. Ärendenummer TRV2017/109383
4. Minnesanteckningar tidigt samrådsmöte med fastighetsägare, daterade 201801-18. Ärendenummer TRV2017/109383
5.

Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, odaterat.
Ärendenummer TRV2017/109383

6. Muntliga synpunkter från privatperson i telefonsamtal, daterat 2018-01-22.
Ärendenummer TRV2017/109383
7.

Minnesanteckningar från tidigt samråd med Värnamo kommun, daterade 201801-23. Ärendenummer: TRV2017/109383

8. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via e-postmeddelande, daterat
2018-01-23. Ärendenummer TRV2017/109383
9. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-01-30.
Ärendenummer TRV2017/109383
10. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, odaterat.
Ärendenummer TRV2017/109383
11. Muntliga synpunkter från privatperson i telefonsamtal, daterat 2018-01-30.
Ärendenummer TRV2017/109383
12. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-02-02.
Ärendenummer TRV2017/109383
13. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-02-05.
Ärendenummer TRV2017/109383
14. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-02-05.
Ärendenummer TRV2017/109383
15. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, odaterat.
Ärendenummer TRV2017/109383
16. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, odaterat.
Ärendenummer TRV2017/109383
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17. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, odaterat.
Ärendenummer TRV2017/109383
18. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-02-18.
Ärendenummer TRV2017/109383
19. Muntliga synpunkter från privatperson i telefonsamtal, daterat 2018-02-26.
Ärendenummer TRV2017/109383
20. Muntliga synpunkter från privatperson i telefonsamtal, daterat 2018-03-13.
Ärendenummer TRV2017/109383
21. Minnesanteckningar möte fastighetsägare, daterat 2018-03-15 samt 2018-0316. Ärendenummer TRV2017/109383
22. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-03-20.
Ärendenummer TRV2017/109383
23. Minnesanteckningar från tidigt samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län,
daterade 2018-04-12. Ärendenummer: TRV2017/109383
24. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via e-postmeddelande, daterat
2018-04-19. Ärendenummer TRV2017/109383
25. Muntliga synpunkter från privatperson i telefonsamtal, daterat 2018-04-19.
Ärendenummer TRV2017/109383
26. Muntliga synpunkter från privatperson i telefonsamtal, daterat 2018-07-03.
Ärendenummer TRV2017/109383
27. Skriftliga synpunkter inkomna från Försvarsmakten via brev, daterat 2018-1010. Ärendenummer TRV2017/109383
28. Skriftliga synpunkter från Jordbruksverket via mejl, daterat 2018-10-11.
TRV2017/109383
29. Skriftliga synpunkter från Havs- och vattenmyndigheten via mejl, daterat 201810-15. TRV2017/109383
30. Minnesanteckningar samråd med ledningsägare via Skype, daterat 2018-10-24.
TRV2017/109383
31. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
32. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
33. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
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34. Minnesanteckningar samrådsmöte 20181025_1530, daterade 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
35. Minnesanteckningar samrådsmöte 20181025_1730, daterade 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
36. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
37. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
38. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
39. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
40. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
41. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
42. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
43. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via mejl, daterat 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
44. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via mejl, daterat 2018-10-25.
Ärendenummer TRV2017/109383
45. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-10-29.
Ärendenummer TRV2017/109383
46. Skriftliga synpunkter från Samhällsskydd och beredskap via mejl, daterat 201810-29. TRV2017/109383
47. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via mejl, daterat 2018-10-29.
Ärendenummer TRV2017/109383
48. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via mejl, daterat 2018-10-30.
Ärendenummer TRV2017/109383
49. Muntliga synpunkter från privatperson i telefonsamtal, daterat 2018-10-30.
Ärendenummer TRV2017/109383
50. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-11-02.
Ärendenummer TRV2017/109383
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51. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via mejl, daterat 2018-11-11.
Ärendenummer TRV2017/109383
52. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via mejl, daterat 2018-11-08.
Ärendenummer TRV2017/109383
53. Skriftliga synpunkter från Styrelsen för Drömminge Hindsekind SFF via mejl,
daterat 2018-11-11. TRV2017/109383
54. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, odaterat.
Ärendenummer TRV2017/109383
55. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via mejl, daterat 2018-11-12.
Ärendenummer TRV2017/109383
56. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-11-14.
Ärendenummer TRV2017/109383
57. Skriftliga synpunkter från SMHI via brev, daterat 2018-11-15. TRV2017/109383
58. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via mejl, daterat 2018-11-17.
Ärendenummer TRV2017/109383
59. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-11-18.
Ärendenummer TRV2017/109383
60. Skriftliga synpunkter inkomna från privatperson via brev, daterat 2018-11-18.
Ärendenummer TRV2017/109383
61. Skriftliga synpunkter från Värnamo naturskyddsförening via mejl, daterat 201811-19. Ärendenummer TRV2017/109383
62. Skriftliga synpunkter från Sveriges geotekniska institut via mejl, daterat 201811-20. Ärendenummer TRV2017/109383
63. Skriftliga synpunkter från Voxtorp LRF avdelning via brev, odaterat.
Ärendenummer TRV2017/109383
64. Skriftliga synpunkter från Värnamo kommun via brev, daterat 2018-12-10.
Ärendenummer TRV2017/109383
65. Minnesanteckningar samråd med ledningsägare via Skype, daterat 2018-12-13.
Ärendenummer TRV2017/109383
66. Kompletterande till yttrande över vägplan, daterat 2019-01-11.
Ärendenummer TRV2017/109383
67. Minnesanteckningar från samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län, daterade
2019-01-16.
Ärendenummer: TRV2017/109383
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68. Skriftliga synpunkter från Skogsstyrelsen via mejl, daterat 2019-01-22.
Ärendenummer TRV2017/109383
69. Avstämningsmöte med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Daterat 2019-03-25.
Ärendenummer: TRV2017/109383
70. Minnesanteckningar från samråd med fastighetsägare, daterade 2019-03-28.
Ärendenummer: TRV2017/109383
71. Minnesanteckningar från samråd med fastighetsägare, daterade 2019-04-01.
Ärendenummer: TRV2017/109383
72. Minnesanteckningar från samråd med blåljus. Daterade 2019-05-21.
Ärendenummer: TRV2017/109383
73. Minnesanteckningar från möte med Länsstyrelsen i Jönköpings län om
fladdermöss. Daterade 2019-11-13. Ärendenummer: TRV2017/109383
74. Minnesanteckningar från samråd med fastighetsägare, daterade 2019-11-25.
Ärendenummer: TRV2017/109383
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Sammanfattning

Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige samt för den
regionala utvecklingen och pendlingen. Vägen går igenom samhället Bor med cirka 1 400
invånare och är viktig både för den genomgående trafiken och för pendlingen mellan
Värnamo och Växjö. Vägen genom samhället Bor utgör en kraftig barriär som alstrar olika
miljöstörningar som buller och avgasutsläpp. Den nuvarande vägen har bristande
framkomlighet och trafiksäkerhet med en cirka 400 meter lång 30-zon genom Bor
samhälle.
År 2000 genomfördes en vägutredning där lokalisering av förbifarten beslutades.
Projektet pausades sedan och år 2017 återupptogs utredningen om att bygga en ny väg 27
förbi samhället Bor i korridoralternativ D. Projektets övergripande projektmål är att
förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 27, förbi Bor samhälle. Ett annat
mål är att minska störningarna från trafiken för de boende i Bor och att skapa ett väl
fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner. Vägen ska anpassas till
befintliga natur- och kulturmiljövärden och till landskapets visuella kvaliteter, både
avseende lokalisering och utformning.
Länsstyrelsen har i sitt beslut från 2000-04-11 bedömt att vägplanen antas medföra
betydande miljöpåverkan.
Ny väg 27 föreslås anläggas i ny sträckning som en 2+1-väg som är anpassad för en
hastighet på 100 km/h. En planskild korsning föreslås vid Bors norra industriområde.
Vägens linjeföring samverkar med det omgivande landskapet för att påverka landskapets
karaktär så lite som möjligt. Vägens placering i plan sker så att den kan ta stöd i
landskapets form och topografi, och anpassas för att i möjligaste mån undvika att skada
värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Den nya vägdragningen ger positiva effekter på boendemiljön i samhället Bor, framför allt
genom att genomfartstrafiken minskar. Bullerskyddsåtgärder kommer att vidtas för att
uppnå Naturvårdsverkets riktvärden så långt det är möjligt. Vägnära
bullerskyddsåtgärder kommer att vidtas och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder
kommer att erbjudas fastighetsägare.
Denna granskningshandling, är en del av vägplanen, som ska kungöras för granskning
och genomgå fastställelseprövning.

5
448

2.
2.1.

Beskrivning av projektet,
ändamål och projektmål

bakgrund,

Bakgrund

Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige samt för den
regionala utvecklingen, den genomgående trafiken och pendlingen mellan Värnamo och
Växjö. Cirka åtta kilometer söder om Värnamo ligger samhället Bor (se figur 2.1-1), som
har cirka 1 400 invånare. Väg 27 går idag rakt igenom Bor. Vägen och trafiken på den
utgör en kraftig barriär och trafiksäkerhetsrisk i samhället. På vägen genom samhället
blandas långfärdstrafiken med lokaltrafiken, som bland annat består av gång- och
cykeltrafik. För att öka trafiksäkerheten har en cirka 400 meter lång 30-zon anlagts
genom samhället Bor, vilket har medfört bristande framkomlighet för genomfartstrafiken
på väg 27. Trafiken alstrar också olika miljöstörningar som buller och avgasutsläpp i
samhället.
Projektet omfattar en sträcka av väg 27 från Ulås (norr om Bor) till Trolleklippa (söder om
Bor).
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Figur 2.1-1. Översiktskarta. Röd ring markerar läget för det område där en förbifart förbi Bor
planeras.

Trafiktillväxten kan beräknas utifrån trafikuppräkningstal från Trafikverkets
prognosanalys och kalkylverktyg EVA. Beräkningar visar att årsdygnstrafiken (ÅDT)
genom Bor år 2018 är upp till cirka 5 000 fordon per dygn, med 12–16 procent andel tung
trafik. Trafikmängden ökar till cirka 6 900 fordon per dygn i höjd med Voxtorps kyrka,
främst på grund av pendlingstrafik till Värnamo. Vägen har idag låg standard i förhållande
till trafikmängden.
För att öka framkomligheten för genomfartstrafiken, öka trafiksäkerheten och minska
miljöstörningarna i samhället, planeras en förbifart förbi Bor på en sträcka av ungefär sex
kilometer. Den nya vägen utformas som en 2+1-väg med referenshastigheten 100 km/h.
Genom ombyggnationen kommer vägen att passera utanför samhället Bor och ledas
genom åker-, hag- och skogsmarker. Projektets syfte är att öka trafiksäkerheten för alla
trafikantgrupper och framkomligheten för genomfartstrafik samt att förbättra miljön för
de som är boende i Bors samhälle och längs med vägen.

2.2.

Tidigare utredningar och beslut

Bristerna på väg 27 genom Bor har funnits i många år och en förbifart har därför studerats
vid flera tillfällen. Väg 27 förbi Bor har utretts i flera olika omgångar. I en områdesplan
för Bor från år 1981 reserverades mark för en framtida förbifart. År 1994 genomfördes en
vägutredning för en 13 meter bred vägbana, men den samhällsekonomiska lönsamheten
ansågs då vara för låg.
År 2000 gjordes en ny förstudie för en förbifart förbi Bor som sedan låg till grund för en
vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning (Vägverket region Sydöst, objekt nr 62 50
06) som färdigställdes år 2001. Förstudien omfattade ett 7,9 kilometer långt avsnitt av
väg 27, från Ulås i norr till Trolleklippa i söder. Olika alternativ studerades där
förutsättningen var antingen en nio meter bred väg med högsta tillåtna hastighet om 90
km/h alternativt en 13 meter bred väg med 2+1 körfält och hastighetsbegränsning 100
km/h. I förstudien rekommenderades fortsatt arbete med vägutredning för alternativa
sträckningar inom utredningsområdet, beläget väster om Bor. 2000-04-11 tog
Länsstyrelsen i Jönköpings län, med förstudien som grund, beslut om att projektet kunde
antas medföra betydande miljöpåverkan.
Under
åren
2000–2001
togs
en
vägutredning
med
tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning fram. Därefter togs två komplement till vägutredningen
fram, år 2001 respektive 2005. Länsstyrelsen meddelade även år 2005 i samband med
kompletteringen av vägutredningen att deras beslut om betydande miljöpåverkan ligger
fast. Dåvarande Vägverket beslutade då om fortsatt arbete med utredningsalternativ D (se
figur 2.2-1).
För mer detaljerad beskrivning av val av korridor och sträckning se kapitel 4 Den
planerade vägens lokalisering och utformning.
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Figur 2.2.-1. Alternativ D (turkos) från vägutredningen år 2005 samt övriga studerade alternativ (vita
linjer).

2.3.

Planläggningsprocessen

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av väglagen
(1971:948) och som slutligen leder fram till en vägplan (se figur 2.3-1).
I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få
fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det
finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker.
I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet
kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till
vägplanen där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighetsoch skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Planen hålls tillgänglig
för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör den
färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft.
Först efter detta kan byggfasen påbörjas.
Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och
för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att
Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under
samråd sammanställs i en samrådsredogörelse.

Figur 2.3-1. Planläggningsprocessen.

I föregående skede tog Länsstyrelsen i Jönköpings län beslut om att projektet kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Detta beslut innebär att ett planförslag med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram.
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2.4.

Ändamål och projektmål
2.4.1. De transportpolitiska målen

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att uppnå en effektiv drift, ett
underhållsvänligt samt kostnadseffektivt vägsystem för medborgare och näringsliv i hela
landet. Målen består av ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om
att skapa tillgänglighet för resor och transporter och hänsynsmålet handlar om säkerhet,
miljö och hälsa.

2.4.2. Nationella mål
Nationella mål för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela
landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål – tillgänglighet – och ett
hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa.

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

2.4.4. Hänsynsmålet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad
hälsa.

2.4.5. Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda
till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar
målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. En precisering med
bäring på transportsystemet är ”Begränsad klimatpåverkan”. Till den preciseringen finns
även ett etappmål om 40 procent minskade utsläpp av växthusgaser till 2020 utifrån 1990
års nivå.

2.4.6. Övrigt, klimatmål
FN:s klimatkonferens i Paris år 2015 resulterade i ett bindande globalt avtal om minskade
utsläpp av växthusgaser. Avtalet ska börja gälla år 2020 och målet är att den globala
uppvärmningen ska begränsas till under två grader, helst till en och en halv grad.
De nuvarande målen för EU:s klimatarbete innefattar fyra mål som ska nås senast 2020:


Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990 års nivåer.



Sänka energiförbrukningen med 20 procent.



Höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion.



Höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent.
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Sverige har åtagit sig att minst 50 procent av den totala energianvändningen ska vara
förnybar 2020. Riksdagen har dessutom beslutat om ett mål för energieffektivitet,
uttryckt som en minskad energiintensitet med 20 procent till 2020 jämfört med 2008.
Trafikverket ska på uppdrag av regeringen arbeta för de nationella klimatmålen. Av dessa
berörs transportsektorn av följande mål:


Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.



Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av klimatgaser vid 2050.

2.4.7. Ändamål
Projektets ändamål är att förbättra framkomligheten och minska restiden för
genomfartstrafiken på väg 27 för att stärka förutsättningarna för regional utveckling.
Ändamålet är även att förbättra trafiksituationen i Bor genom att minska störningarna för
de boende liksom att minska störningarna från trafiken förbi Voxtorps kyrka.

2.4.8. Projektmål
Projektets övergripande projektmål är:


att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 27, förbi Bor samhälle.



att minska störningarna från trafiken för de boende i Bor.



att skapa ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner.



att vägen ska anpassas till befintliga natur- och kulturmiljövärden samt
landskapets visuella kvaliteter, både avseende lokalisering och utformning.



att underhåll och felavhjälpning av den färdiga anläggningen ska kunna utföras
på ett effektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt.

Mål för övriga anläggningsspecifika krav:


Väg 27 blir en 2+1-väg.



Referenshastighet för väg 27 är 100 km/h.



Den nya vägen ska utformas med en planskild korsning norr om Bors norra
industriområde.



Södra infarten utformas som en trevägskorsning i plan.

2.4.9. Planerad åtgärd
Den nya vägen utformas som en 2+1-väg med referenshastighet på 100 km/h. Kopplingar
in till samhället Bor behålls genom av- och påfart både norr och söder om samhället. I
norr utformas avfarten som en planskild korsning. Den södra avfarten utformas som
trevägskorsning i plan. Den nya vägens sträckning är cirka sex kilometer. Figur 2.4.8-1
visar utredningsområdet och planerad sträckning för ny väg 27 förbi Bor.
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Sträckan har i denna planbeskrivning beskrivits i två delar, norra samt södra delen. Den
norra delen sträcker sig från Brostugan i norr till söder om Bors norra industriområde.
Den södra delen sträcker sig från området söder om Bors norra industriområde till
anslutningen med gamla väg 27 vid Skräddarebo söder om Bor (se figur 2.4.8-1).

Figur 2.4.8-1. Föreslagen vägutformning. Norra och södra delen av utredningsområdet avgränsas
vid södra änden av Bors norra industriområde.
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3.
3.1.

Förutsättningar
Vägens funktion och standard

Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige samt för den
regionala utvecklingen, den genomgående trafiken och pendlingen mellan Värnamo och
Växjö.
Väg 27 går idag rakt igenom samhället Bor. Vägen är cirka åtta meter bred med ett körfält
i vardera riktningen. Aktuell sträcka är cirka sju kilometer lång och
hastighetsbegränsningen varierar mellan 30 och 90 km/h. På vägen genom samhället
blandas långfärdstrafiken med lokaltrafiken, som bland annat består av gång- och
cykeltrafik. För att öka trafiksäkerheten har en cirka 400 meter lång 30-zon anlagts
genom samhället Bor, vilket har medfört bristande framkomlighet för genomfartstrafiken
på väg 27. Trafiken alstrar också olika miljöstörningar som buller och avgasutsläpp i
samhället. Väg 27 och trafiken på den utgör idag en kraftig barriär och trafiksäkerhetsrisk
i samhället Bor.

3.2.

Trafik och användargrupper
3.2.1. Trafikmängder

Trafikmängder för nuläget 2018 samt horisontåret 2038 för väg 27 samt anslutande vägar
redovisas i tabell 3.2-1 och figur 3.2-1 och 3.2-2. Beräkningarna för väg 27 har gjorts
baserat på Trafikverkets trafikuppräkningstal för effektanalys (EVA) för år 2015, för
Jönköpings län. Trafiken är uppmätt på tre olika mätpunkter för väg 27. Trafikmängden
på befintlig väg 27 har beräknats till cirka 5 000 i ÅDT genom Bor. Årsdygnstrafik (ÅDT)
är det genomsnittliga trafikflödet under ett år mätt per dygn. Trafikmängden ökar till
cirka 6 900 fordon per dygn i höjd med Voxtorps kyrka. Andelen tung trafik genom Bor
samhälle är 12–16 procent. Trafikmängderna beräknas öka till år 2038.
Jord- och skogsbruksmaskiner kan idag köra av och på väg 27 vid samtliga anslutande
vägar.
Tabell 3.2-1. Beräknade trafikmängder för väg 27 samt anslutande vägar för nuläget 2018 och
horisontåret 2038.

2018
Totala trafikflöden

Väg 27 norr om Bor
Väg 27 genom Bor
Väg 27 söder om Bor
Väg 714
Väg 694

2038

Totalt Tungtraf Totalt Tungtra
(ÅDT) ik (%) (ÅDT) fik (%)
6 879
5 573
5 007
1 174
285

12,9
15,0
16,0
7,2
7,2
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8 369
6 793
6 110
1 421
345

13,9
16,2
17,3
7,8
7,8

Figur 3.2-1. Beräknade trafikmängder i nuläget 2018, procentsatsen inom parentes anger andelen
tung trafik och f/d står för fordon per dygn.

Figur 3.2-2. Beräknade trafikmängder horisontåret 2038, procentsatsen inom parentes anger
andelen tung trafik och f/d står för fordon per dygn.
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3.2.2. Kollektivtrafik
Befintlig väg 27 trafikeras idag av Jönköpings länstrafik, regionbusslinje 270 (sträckan
Värnamo–Rydaholm) och regionbusslinje 271 (sträckan Värnamo–Ohs). Linjebuss 270
trafikerar sin sträcka cirka 1 gång i timmen måndag till fredag och linjebuss 271 trafikerar
sin sträcka mer sällan med fem turer per dag. Det finns fyra busshållplatser längs aktuell
sträcka på väg 27 och restiden mellan Bor station och Värnamo är cirka 15 minuter.

3.2.3. Oskyddade trafikanter
Längs med aktuell sträcka finns i nuläget ingen gång- och cykelväg. En del av sträckan
genom Bor har trottoar för gångtrafik och cykeltrafiken använder vägrenen längs med
vägen.

3.2.4. Olycksrisker
Längs med sträckan har det inträffat 14 inrapporterade olyckor under åren 2013 till 2017
(Strada 2018). Indelat efter svårighetsgrad är det elva lindriga olyckor och tre måttligt
svåra olyckor. Uppdelat på olyckstyp är det fem singelolyckor, två upphinnandeolyckor,
en avsvängandeolycka, en cykel- eller mopedolycka, två cykelolyckor, en älgolycka, en
vildsvinsolycka och en traktorolycka. Olyckor som inte orsakat personskada ingår inte i
statistiken för olyckstyp. Olycksrisken är stor för gående och cyklister som använder väg
27 samt för lokal biltrafik då det finns många direktutfarter från fastigheter till den tungt
belastade väg 27 med hög hastighet. Inga olyckor med oskyddade trafikanter har dock
rapporterats.

3.3.

Lokalsamhälle och regional utveckling

En ny översiktsplan, Mitt Värnamo 2035, antogs av kommunfullmäktige i Värnamo den
29 maj 2019. Det finns planer för förtätning av bebyggelsen i de orter som finns längs med
väg 27 och en ny VA-ledning planeras till Bor. Riksväg 27 är en viktig länk mellan de västra
och sydöstra delarna av Sverige samt för den regionala utvecklingen, den genomgående
trafiken och pendlingen mellan Värnamo och Växjö.
Det finns en gällande detaljplan som ingår i del av fastigheten Bor 1:195 och som sedan
tidigare är planlagt som industriområde (”Detaljplan för del av Bor 1:195”). I avsnitt 5.2
samt i avsnitt 9.3 beskrivs hur den planerade väg 27 påverkar detaljplanen.

3.4.

Landskapet

Bor är beläget i ett kuperat område med branta, nordsydliga bergsryggar och åsar som är
klädda med skog som delas upp av ett flackt och öppet jordbrukslandskap. Samhället är
även beläget i en dalgång där de södra delarna utgörs av gammal sjöbotten. Väster om Bor
går en höjdrygg, Högåsen, där det finns höjdskillnader på upp mot 40 meter kring
Voxtorp. Landskapet runt Bor utgörs till större delen av skog med inslag av åker-, hagoch betesmark.
Runt Bor finns bäck- och åsystem som i öster förbinder sjöarna Flåren och Hindsen.
Fallhöjden mellan sjöarna är cirka 15 meter.
Utredningsområdet har en karaktär av småskaligt mosaiklandskap där skiftningarna
mellan skog och öppna odlingsmarker skapar en variation mellan öppna och slutna rum
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(se exempel i figur 3.4-1). Flera mindre grusvägar passerar genom ett kulturlandskap med
ängs- och hagmarker omgärdade av gamla stengärdesgårdar med inslag av stora gamla
ekar och alléer (se figur 3.4-2). Idag utgör både Voxtorps kyrka och samhället Bor två
orienteringspunkter för trafikanten som färdas på väg 27. Utblickarna mot det öppna
landskapet i söder uppfattas som positivt.

Figur 3.4-1. Vy över det öppna odlingslandskapet vid anslutningspunkten till befintlig väg 27 i söder.

Figur 3.4-2. Befintlig väg 27 går förbi aktuell sträckning av ny väg 27 vid en allé med storvuxna ekar.
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3.5.

Miljö och hälsa
3.5.1. Yt- och grundvatten

Avrinningsområden
Den nya sträckningen av väg 27 passerar två avrinningsområden (se figur 3.5.1.-1).

Figur 3.5.1-1. Avrinningsområden vars flöden passerar vägkorridoren.

Inom aktuell sträckning av ny väg 27 finns det tre vattendrag, ett i den norra delen vid
Brostugan (se figur 3.5.1-2) och två i den södra. I den södra delen ligger Borån och
parallellt med Borån rinner ytterligare ett öppet dike från Södergårdens
markavvattningsföretag. Borån korsas idag av en enskild väg med en rörbro (se figur 3.5.13) och diket korsas med en rörtrumma.
Vattendraget Borån och sjön Flåren finns upptagna som vattenförekomster i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) vilket innebär att de är statusklassade och att det finns
miljökvalitetsnormer fastställda för dem. Projektet får inte innebära att
miljökvalitetsnormerna motverkas eller blir svårare att uppfylla.
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En mindre grundvattenförekomst finns även i utredningsområdets nordvästra del, väster
om Voxtorp. Denna är dock dåligt utredd och med begränsade uttagsmöjligheter. Den är
inte upptagen i VISS och har således inga miljökvalitetsnormer eller statusklassning. Mer
information om grundvattenförekomsten finns beskrivet i PM Riskanalys avseende
grundvattentäkter tillhörande denna vägutredning.
Borån rinner upp i Hindsen och mynnar ut i Flåren. Hindsen är ett Natura 2000-område
enligt habitatdirektivet (näringsfattig slättsjö). Borån omfattas av miljökvalitetsnormer
(MKN) och har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. MKN för
ekologisk status har fått förlängd tidsfrist för såväl konnektivitet (2021) som morfologisk
status (2027).
Den måttliga ekologiska statusen beror på att det finns ett eller flera vandringshinder i
form av dammar eller andra onaturliga barriärer i ån. Att Borån inte uppfyller kraven på
konnektivitet och morfologisk status beror enligt VISS på att den är rensad, omgrävd och
saknar ekologiskt funktionella kantzoner. Anledningen till att god kemisk status inte
uppnåtts baseras på extrapolering av mätdata från närliggande lokaler. Det handlar om
överskridande av gränsvärden av kvicksilver och bromerade difenyler vid konsumtion av
fisk.
Verksamheter i eller nära Borån får inte försämra möjligheten att uppnå god ekologisk
eller kemisk status i vattenförekomsten.
Flera småvatten förekommer också i aktuell sträckning av ny väg 27, bland annat en liten
skogsbäck i barrskogsområdet i anslutning till myren och sumpskogen. Det finns även
flera öppna diken i betesmarken. För dessa småvatten gäller generellt biotopskydd enligt
MB 7 kap 11 §.

Figur 3.5.1-2. Vattendrag vid Brostugan, i norra delen av aktuell sträckning av ny väg 27.
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Figur 3.5.1-3. Rörbro som leder Borån under befintlig väg, väster om väg 27.

Markavvattningsföretag
Ett markavvattningsföretag, Södergårdens markavvattningsföretag, grundat år 1925,
finns längs den planerade sträckningen av ny väg 27 i projektets södra del.
Ett system av diken och eventuellt naturliga rinnvägar, liknande ett
markavvattningsföretag, har identifierats under projektets gång. Detta förmodade
avvattningssystem finns inte registrerat hos Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Grundvatten och vattenskyddsområden
Norr om aktuell sträckning av ny väg 27 i södra delen av sjön Hindsen finns ett
vattenskyddsområde (se figur 3.5.1-4). Inom aktuell sträckning av ny väg 27 finns även en
grundvattenförekomst (se figur 3.5.1-4). Strax väster om Voxtorp finns en mindre
grundvattenförekomst. Denna är dåligt utredd och risken att den påverkas av projektet så
liten att den bortses från.
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Figur 3.5.1-4. Grundvattenförekomst Flåren–Hindsen.

Totalt har 28 grundvattenrör installerats längs utredningskorridoren och 202 mätningar
har utförts. De första mätningarna utfördes i juni år 2018 och de sista i mars år 2020. Fler
grundvattenmätningar kommer att utföras framöver.
Det dominerande jordlagret utgörs av morän och omfattar friktionsjord, vilket är ett
material med hög permeabilitet som möjliggör flöde av grundvatten längs hela sträckan.
Grundvattennivån varierar mellan 0,2 meter under markytan till 4,4 meters djup.
Grundvattennivån varierar mest i södra delen av utredningsområdet. De grundaste
nivåerna finns i områden kring Borån medan de djupaste nivåerna ligger norr och söder
om de grunda partierna. Kring Borån översvämmas området regelbundet. Lokalt
förväntas grundvattennivån att ligga strax under markytan i torvpartier, framförallt vid
området kring den södra anslutningen till befintlig väg 27.
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Vägöverfart vid Lunden
Grundvattenmätningarna kompletterades under augusti år 2019 till mars år 2020 vid
läget för vägöverfarten vid Lunden. Från mätningarna kan man se att
grundvattennivåerna höjs cirka en meter från augusti till oktober vilket är vanligt när
grundvattenbildning under hösten påbörjas. Som lägst låg grundvattenytan på en till två
meters djup och som högst mellan cirka 0,1–0,7 meters djup. Mätningarna ska fortsätta
under sommaren år 2020 då grundvattennivån kan vara lägre. Grundvattennivån under
hösten och början av våren kan ligga alldeles nära markytan.

3.5.2. Riksintressen och skyddade områden
Väg 27 är ett riksintresse för kommunikation. Vägen utgör förbindelse mellan regionala
centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional betydelse. Väg 27 sträcker sig
mellan Karlskrona och Borås och utgör en viktig tvärförbindelse mellan sydöstra och
västra Sverige.
Ett riksintresse för kulturmiljö, Getaryggarna, tangerar aktuell sträckning av ny väg 27
(södra änden). Sjön Hindsen, norr om Bor, som är den sjö varifrån Borån rinner, är ett
Natura 2000-område. Ett mindre Natura 2000-område i form av en äng finns vid
Kyrkomad, strax utanför aktuell sträckning av ny väg 27 (se figur 3.5.2-1). Vid den södra
delen av sjön Hindsen finns utöver Natura 2000-området även ett vattenskyddsområde
(se figur 3.5.1-4). Strandskyddsområden finns vid Borån och sjön Flåren.

Figur 3.5.2-1. Karta över riksintressen längs aktuell sträckning av ny väg 27.
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3.5.3. Boendemiljö och hälsa
Vägen genom samhället Bor utgör en kraftig barriär som alstrar olika miljöstörningar som
buller och avgasutsläpp i samhället Bor.
Vägtrafikbuller är den största bullerkällan inom aktuell sträckning av ny väg 27. Bostäder
finns utmed större delen av befintlig väg 27 och av dessa berörs ett 20-tal fastigheter av
ekvivalent ljudnivåer mellan 60–63 dB(A) i nuläget. Ytterligare ett tiotal fastigheter har
ekvivalenta ljudnivåer som ligger över det rekommenderade riktvärdet på 55 dB(A) vid
nybyggnation.

3.5.4. Kulturmiljö
Kulturmiljön i området domineras av den brukade marken, med både åkrar och
beteshagar som har hävdats mycket länge. I den mellersta delen av aktuell sträckning av
ny väg 27 finns även igenvuxna äldre åkerområden.
Inom och intill aktuell sträckning av ny väg 27 finns flera registrerade fornlämningar och
övriga kulturhistoriska lämningar (se figur 3.5.4-1, 3.5.4-2 och 3.5.4-3). Voxtorps kyrka
är en viktig kulturhistorisk byggnad i området. Även kulturhistoriska landskapsvärden
som öppna beteshagar och biologiskt kulturarv i form av alléer och stenmurar som
åtnjuter generellt biotopskydd finns i området.

Figur 3.5.4-1. Kulturmiljövärden längs norra delen av aktuell sträckning av ny väg 27.
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Figur 3.5.4-2. Kulturmiljövärden längs mellersta delen av aktuell sträckning av ny väg 27.

Figur 3.5.4-3. Kulturmiljövärden längs södra delen av aktuell sträckning av ny väg 27.
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3.5.5. Naturmiljö
Naturmiljön inom aktuell sträckning av ny väg 27 är skiftande. Den nordvästra delen
domineras av åkermark och beteshagar som bryts av skogsområden och impediment. I
den mellersta delen av aktuell sträckning av ny väg 27 övergår landskapet till ett
skogslandskap där igenvuxna äldre åkerområden varvas med produktionsskog och
föryngringsytor på moränmark. I den sydöstra delen av aktuell sträckning av ny väg 27
öppnar sig landskapet till en uppodlad dalgång där jordbruksmarken dominerar.
Den planerade vägen passerar tre vattendrag: två mindre bäckar (varav ett är ett
markavvattningsföretag) samt Borån. Samtliga vattendrag och diken mynnar i sjön
Flåren. Borån förbinder Flåren med sjön Hindsen, som utgör riksintresse för naturvård
och omfattas av Natura 2000-området Hindsen (SE0310431).
Ett system av diken och eventuellt naturliga rinnvägar, liknande ett
markavvattningsföretag, har identifierats under projektets gång. Detta förmodade
avvattningssystem finns inte registrerat hos Länsstyrelsen i Jönköpings län.
En naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning enligt Svensk Standard har
genomförts under år 2017 inom aktuell sträckning av ny väg 27. Totalt identifierades 20
naturvärdesobjekt och utifrån fynden bedömdes även naturvärdesklasser för de olika
objekten (Mattson & Molander 2017). Vid fördjupade inventeringar i området har cirka
400 insektsarter påträffats (Henriksson 2018) samt nio arter av fladdermöss (Eklöf 2018).
Läs mer under 3.5.6 Naturvårdsarter. De naturvärdesobjekt som är identifierade i
området visas i figur 3.5.5-1, 3.5.5-2, 3.5.5-3 och 3.5.5-4. Övriga delar av
inventeringsområdet bedöms inte ha något högre naturvärde.

Figur 3.5.5-1. Naturmiljövärden längs med sträckan.
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Figur 3.5.5-2. Naturmiljövärden längs med sträckan.

Figur 3.5.5-3 Naturmiljövärden längs med sträckan.
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Figur 3.5.5-4 Naturmiljövärden längs med sträckan.

Skogsområdena längs aktuell sträckning av ny väg 27 utgörs av medelåldrig granskog,
gammal föryngringsyta och gallrad talldominerad skog. Söder om föryngringsytan går
aktuell sträckning av ny väg 27 relativt långt genom ett äldre barrskogsbestånd med en
mindre myr och sumpskog. Naturvärdet har bedömts som högt, framför allt på grund av
högstammiga träd, många signalarter och sumpskogspartier.
Naturvärdena i områdets norra delar har på flera platser bedömts ha högsta
naturvärdesklass och området kring Voxtorp bedöms vara av mycket stor betydelse för
den biologiska mångfalden i länet. Naturvärdena kan framför allt kopplas till de gamla
ekarna i lundartade miljöer med mycket grova gamla träd och många stenmurar (se figur
3.5.5-5). Förekomsten av ovanliga ängssvampar och de gamla träden tyder på att
hagmarken har en mycket lång kontinuitet som betesmark. I detta område förekommer
också aktiva jordbruk med betesdjur vilket är av stor betydelse för att naturvärden ska
bibehållas över tid.
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Figur 3.5.5-5 Lundartad betesmark med grova ekar och stenmurar.

Drygt 20 träd, främst jätteekar, är utpekade i Trädportalen, många av dem med
åtgärdsprogram (ÅGP) enligt Naturvårdsverket. Enligt åtgärdsprogrammet för särskilt
skyddsvärda träd i kulturlandskapet är särskilt skyddsvärda träd ”ovanliga i
vardagslandskapet och bör betraktas som omistliga oavsett om de påträffas i skogsmark,
odlingslandskap eller urbana miljöer”.
Generellt biotopskydd
Utredningsområdet innehåller totalt 44 objekt som omfattas av generellt biotopskydd
enligt MB 7 kap 11 §. De utgörs av en äldre ekallé, en åkerholme och sex småvatten (öppna
diken eller bäckar). Resterande objekt som omfattas av biotopskydd är 27 odlingsrösen
och nio stenmurar.
Ekallén utgörs av sex av de jätteekar som finns i området (figur 3.5.5-6). Den mellersta
delen av allén (träd 2–5) är enligt Skogsstyrelsen utpekad som nyckelbiotop. Ekarna hyser
ett flertal signalarter som visar på höga naturvärden och förutsättningar även för
rödlistade arter i området.
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Figur 3.5.5-6. Foto på två av ekarna i ekallén inom aktuell sträckning av ny väg 27. Ekologiska
spridningssamband.

Utöver de spridningssamband i landskapet som nämns i avsnittet om viltstråk (se figur
3.5.8-1) finns även mer diffusa ekologiska spridningssamband. Dessa är framförallt
kopplade till arter som är beroende av de biotoper som jätteträden erbjuder.
Kulturlandskapet i framförallt de norra delarna av den planerade väglinjen är relativt
opåverkat och fragmenteringen är låg. Den rumsliga strukturen medför därmed goda
förutsättningar att det i nuläget inte finns en så kallad utdöendeskuld i området1. Vidare
finns det också förutsättningar för så kallade utvecklingsmarker i området, det vill säga
områden där ”jätteträdsrekryter” kan utvecklas, vilket i sin tur möjliggör för fortsatt hög
biodiversitet. Ytterligare en förutsättning för goda spridningssamband i området är det
faktum att gamla betesmarker och hagmarker fortfarande nyttjas för bete. Just hävd är en
viktig pusselbit för att de ekologiska spridningssambanden för området inte ska påverkas
negativt. Enligt åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd bedöms upphävd hävd
och igenväxning av kulturlandskapet utgöra det allvarligaste hotet mot beståndet av
jätteekar. Kontinuerlig hävd är också viktigt för andra arter, som inte nödvändigtvis är
bundna till ekar eller andra jätteträd.

3.5.6. Naturvårdsarter
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom
naturvården: arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva vara av särskild
vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett
naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter och sådana som
är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter
1

Om biotoper med gamla träd minskar eller blir för fragmenterade, koncentreras många arter till ett eller
ett fåtal träd och de har ingen möjlighet att sprida sig. När dessa träd sedan dör försvinner också de
skyddsvärda arterna och de ekologiska värdena går förlorade.
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(sådana som har en stor andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter som
bär upp artsamhällen).
Ett antal inventeringar har genomförts inom ramen för projektet. Under sommaren 2017
genomfördes en naturvärdesinventering (NVI) avseende biologisk mångfald (svensk
standard 199000:2014). Vid detta tillfälle identifierades 28 naturvårdsarter, varav sex
rödlistade, tre fridlysta och 19 signalarter. Utöver detta framkom att flera skyddsvärda
träd finns längs sträckan, bland annat jätteekar.
Under sommaren år 2018 genomfördes även en insektsinventering i de delar av området
som bedömdes vara av högst värde för insektsfaunan. Sammanlagt över 400 insektsarter
noterades vid inventeringen, och utöver detta några mångfotingar och enstaka
spindeldjur. Sammanfattningsvis bekräftar inventeringen att det finns flera
naturvårdsintressanta arter i miljöerna knutna till gamla träd, betesmarker och
slåtterängar. Av de över 400 påträffade insektsarterna utgör 40 naturvårdsarter.
Eftersom inga tidigare inventeringar genomförts går det inte att utesluta att ytterligare
arter kan finnas i området. Generellt finns det dålig kännedom om områden med
naturvårdsintressanta insektsarter i Jönköpings län, vilket innebär att området kring
Voxtorp, som pekades ut som värdefullt vid naturvärdesinventeringen, är av mycket stor
betydelse för den biologiska mångfalden.
En fladdermusinventering utfördes under sommaren 2018 med en fördjupad inventering
sommaren 2019 (Eklöf och Rydell 2018 och 2019). Resultatet av inventeringarna visar på
att det finns en rik fladdermusfauna i området där nio olika fladdermusarter hittades
inom aktuell sträcka av väg 27. Samtliga identifierade fladdermusarter finns upptagna i
bilaga 4 till Art- och habitatdirektivet och kräver skydd enligt art- och habitatdirektivet
(Artskyddsförordningen 2007:845). Barbastell ingår även i bilaga 2 habitatdirektivet,
vilket innebär att Sverige har förbundit sig att ta särskild hänsyn till denna art. Barbastell
är dessutom, tillsammans med fransfladdermus, upptagen på rödlistan.

3.5.7. Vilt
Viltinventeringar i Värnamo kommun för perioden år 2000 till år 2018 visar på förekomst
av totalt 20 olika däggdjursarter. Av dessa är fyra arter stora däggdjur, älg, dovhjort,
rådjur och vildsvin, åtta arter medelstora däggdjur, exempelvis rödräv, fälthare, mård och
grävling, sju arter små däggdjur, exempelvis hasselmus, brunråtta, ekorre och igelkott
samt en art av ett semiakvatiskt däggdjur: utter.
Under år 2017, enligt uppgifter från det Nationella Viltolycksstråket (NVR), har 51 viltolyckor inträffat på aktuell sträckning av ny väg 27. Av dessa var 40 olyckor med rådjur,
fem olyckor var med älg, fem med vildsvin och en med utter. Olycksstatistiken är dock
inte fullständig då många olyckor inte rapporteras till polisen eller Viltolycksrådet.
Uppgifter från Artportalen och ordföranden i Värnamos Jägarförbund har vägts in för att
få en inblick i hur befintliga viltstråk ser ut och en bättre förståelse för hur djur rör sig i
landskapet. I figur 3.5.8-1 är viltstråken för vildsvin, utter, rådjur och älg illustrerade på
en karta över vägområdet. Fördelningen av stora däggdjur, framför allt älg, är relativt
utspridd. Troligtvis går inte utter längre söderut än till våtmarksområdet norr om Bors
norra industriområde då det sedan saknas lämpliga vattendrag för utter.
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Figur 3.5.8-1. Viltstråk längs med aktuell sträckning av ny väg 27.

3.6.

Byggnadstekniska förutsättningar
3.6.1. Geoteknik

De byggnadstekniska förutsättningarna bedöms vara relativt goda längs aktuell
sträckning av ny väg 27 då det dominerande jordlagret är morän. På några ställen, främst
på kullar i västra delen, förekommer utspridda partier av berg i dagen. I dessa områden
med morän och berg råder inga stabilitets- eller sättningsproblem.
Det finns betydande mängder av torvpartier (se ”organisk jordart” i jordartskarta figur
3.6.1-1) längs Borån. Där finns tjocka torvlager, med störst djup på nio meter. Det finns
även spridda områden med torv längre norrut längs utredningsområdet med maximal
tjocklek av tre meter.
Jorddjupet är generellt mindre än tio meter. Jordtäckets mäktighet är större i södra delen
av aktuell sträckning av ny väg 27, som djupast ner till 23 meter, till följd av kohesionsjord
bredvid vattendrag och speciellt runt Flåren där olika jordarter finns (lera-silt,
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isälvssediment och torv). Kohesionsjord (gult i figur 3.6.1-1) påträffas även på en sträcka
av cirka 650 meter i början utredningsområdet runt Brostugan.

Figur 3.6.1-1. Jordartskarta längs med planerad väg 27.

3.6.2. Ledningar
Längs med befintlig och planerad väg 27 korsar ett antal markförlagda, el-, tele-, optooch VA-ledningar. Vid platsen för den planerade planskilda korsningen vid Bors norra
industriområde finns även luftburna teleledningar. Ledningarna ägs av Värnamo
kommun, E-ON, Skanova, Tele2, Telenor Sverige, IP-Only Networks AB och VDL
Värnamo Energi. Värnamo kommun har även planerade VA-ledningar i området.

3.6.3. Vägteknik
Bergschaktmassornas kvalitet för anläggandet av skyddslager, förstärkningslager och
bärlager har inte undersökts i detta skede. Det finns heller inte tillräcklig volym av
bergschaktmassor för att kunna användas till skyddslager, förstärkningslager och
bärlager. Bergschaktmassorna kommer att användas för bankfyllning inklusive
återfyllning.
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Jordschaktmassorna kommer huvudsakligen att användas till att bygga vägbankar. Jord
kommer även att användas för visuell avskärmning och återställande av mark. Torv
kommer att användas i vägslänter.
Bärigheten på väg 27 i anslutningspunkterna till ny väg har studerats. Figur 3.6.3-1 visar
de fem anslutningspunkter där bärigheten studerats. I anslutningspunkt 18BV01 (se figur
3.6.3-1) rekommenderas att torven grävs ur och att en ny vägöverbyggnad anläggs. Vid
18BV02 ska den befintliga vägen återställas till ursprungligt skick när vägöverbyggnaden
är färdigställd. Anslutningarna vid 18BV03, 18BV04 och 18BV05 kräver förstärkningar.

Figur 3.6.3-1. Provtagningsplacering för bärighetsutredning.

3.6.4. Potentiellt förorenade områden
Det finns två potentiella förorenade områden bredvid utredningsområdet med riskklass
2 (stor risk) enligt länsstyrelsens MIFO fas-inventering. Det ena ligger inom Bors norra
industriområde och det andra ligger nordost om befintlig väg 27 och industriområdet vid
den planerade anslutningen mellan ny och befintlig väg (se figur 3.6.4-1). Fortsatt
undersökningsarbete för att fastställa eventuella föroreningar och deras spridning
genomförs under våren 2021.
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Vägen går till största delen över jordbruks- och skogsmark där ingen förorenad jord
förväntas finnas enligt tidigare utredningar. I anslutningen vid Bors norra industriområde
har en markmiljöteknisk undersökning utförts med provtagning intill industrierna och i
omgivande skogsmark. Inom området har inga halter över Naturvårdsverkets generella
riktvärden för den aktuella markanvändningen, mindre känslig markanvändning (MKM),
noterats.
Där den planerade vägen ansluter befintlig väg 27 i norr och söder kommer delar av
befintlig väg att rivas. Befintlig asfalt kan innehålla stenkolstjära, vilket kan vara miljöoch hälsoskadligt. Förekomsten av föroreningar (PAH-16) har undersökts i fem
provpunkter längs befintlig väg och massorna betraktas som fria från stenkolstjära och
kan återanvändas fritt.
I den södra delen av området förekommer vissa mängder torv med dålig hållfasthet, vilka
behöver förstärkas eller grävas bort.

Figur 3.6.4-1. Potentiellt förorenade områden från länsstyrelsens MIFO-databas.
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4.

Den planerade vägens lokalisering och
utformning

4.1.

Val av lokalisering
4.1.1. Tidigare planeringsunderlag

Vägsträckan har på olika sätt utretts ett flertal gånger tidigare. Bland äldre underlag kan
nämnas:


Områdesplan för Bor, Värnamo kommun, 1981.



Vägutredning med förberedande MKB, RV 27 förbi Bor i Värnamo kommun,
Vägverket, 1994.



Sydostleden E 77, Den framtida förbindelsen mellan västra och sydöstra Sverige
samt Europa, KM, 1995.



Väg 27 förbi Bor, Förstudie 2000, Vägverket region sydöst.



Väg 27 förbi Bor, Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning , 2001-09-26,
Vägverket region sydöst.



Komplement till vägutredning, 2002-12-18.



Sammanställning av remissvar, 2002-12-18.



Komplement till vägutredning alternativ C och D 2005-05-24.

Länsstyrelsen har funnit att vägprojekt väg 27 förbi Bor kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Beslutet taget 2000-04-11. Miljökonsekvensbeskrivning till
komplementet har godkänts av Länsstyrelsen 2003-01-31.

4.1.2. Sammanfattning av lokaliseringsvalsprocessen
Ett antal olika korridorer för vägsträckning har studerats i tidigare underlag. I
vägutredningen från 2001 studerades tre olika alternativ, A, B och C tillsammans med ett
nollalternativ och ett nollplusalternativ (se figur 4.1.2-1). Alternativ A och B delas i sin tur
upp i delsträckorna A1 och A2 respektive B1 och B2. Olika kombinationer av
delsträckorna från alternativ A och B har studerats. Alternativen A och B ligger närmare
samhället medan alternativ C går i en båge längre ifrån samhället.
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Figur 4.1.2-1. Korridor A, B och C som studerades i vägutredningen år 2000.

Under vägutredningens remisstid uppkom några frågeställningar som utreds vidare i
komplementet till vägutredningen 2002. Utredningen uppdaterades med de senaste
verktygen och ny information som tagits fram. Kulturmiljöobjekt beskrevs mer ingående
och väglinjerna optimerades. Remissinstanserna förespråkade i detta skede alternativ C.
Det berodde bland annat på att alternativ A och B skulle inverka på en nyckelbiotop samt
påverka samlingen av äldre ekar öster om Voxtorps kyrka. Alternativ C ansågs vara bättre
för trafiksäkerheten och samhället då vägen var placerad längre från samhället vilket
skulle minska bullerproblematiken. Dessutom ansågs alternativ C ha bättre
utbyggnadsmöjligheter till 2+1-väg eller motorväg.
Ytterligare ett komplement till vägutredningen togs fram 2005 där alternativ A
vidareutvecklades och blev alternativ D. Det nya komplementet omfattade i huvudsak
jämförelser av alternativ C och D. Syftet med komplementet var att få fram ett fördjupat
beslutsunderlag innan slutligt val av alternativ gjordes. Remissvaren var delade i frågan
om alternativ C eller D skulle väljas men en majoritet förespråkade alternativ D.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av alternativ C och D. För ritningar och mer
ingående beskrivning av tidigare alternativ hänvisas till vägutredningen.
Alternativ C
Alternativ C går i en vid båge längre ifrån om samhället och väster om Voxtorps kyrka
vilket minskar risken för bullerstörningar. Trafikplatsen och anslutningen till Bor
placeras strax väster om Brostugan. Ungefär hälften av trafiken kommer från trafikplatsen
fortsätta på befintlig väg 27 mot Bor.
Väglinjen fortsätter genom skogsmark längre ifrån samhället tills den kommer ut över
jordbruksmarken söder om samhället. En trevägskorsning i plan med stopplikt anläggs
vid samhällets södra anslutning.
Alternativ D
Alternativ D startar strax väster om Brostugan och fortsätter i en båge ca 300m öster om
Voxtorps kyrka och befintlig väg 27. Ca 100m Nordväst om hembygdsgården och ca
500meter sydöst om kyrkan passeras befintlig väg 27 via en planskildhet där förbifarten
går under nuvarande väg 27. Vid korsningen och Hembygdsgården schaktas förbifarten
ner i skärning för att bättre smälta in i landskapet och minimera vägtrafikbullret.
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Väglinjen går sedan relativt nära samhället med en trafikplats och anslutning till
samhället vid Bors norra industriområde. Anslutningen blir ca 200m innan den ansluter
till befintlig väg 27 i norra delen av samhället. Söder om Bor följer alternativ D ungefär
samma sträckning som alternativ C över jordbruksmarken och med en trevägskorsning.

Figur 4.1.2-2. Alternativ D (turkos) från vägutredningen år 2005 samt övriga studerade alternativ
(vita linjer).

Jämförelse
I beslutsunderlaget jämförs alternativens olika för och nackdelar. De huvudsakliga
skillnaderna som låg till grund för beslutet är:


I alternativ D flyttas trafiken från befintlig väg 27 till ny väg med en kortare
anslutningsväg till Bor. I alternativ C blir ca hälften av trafiken kvar på befintlig
väg från Brostugan till Bor.



Trafiksäkerheten blir bättre i alternativ D när större del av trafiken färdas på
mittseparerad väg längre sträcka.



Trafikekonomin blir bättre i alternativ D.



Industriområdet i norra Bor får kortare väg till förbifarten i alternativ D. Tung
trafik till och från området använder ny väg även i riktning söderut. I alternativ C
kommer trafiken från området söderut sannolikt fortsatt köra genom Bor.



Kulturhistoriska sambandet mellan Voxtorps kyrka samt gårdarna Lundboholm
och Åsen behålls i båda alternativen. På grund av att hälften av trafiken blir kvar
utanför kyrkan blir bullerpåverkan i området större i alternativ C.



Boende i området runt Voxtorps kyrka får en längre resväg när de reser mot
Värnamo i alternativ D eftersom de måste åka till trafikplatsen innan de kommer
på den nya vägen. Två busshållplatser kan på grund av detta inte längre trafikeras
av linjetrafik.

Efter att vägutredningen med komplement färdigställts togs beslut 2005-05-27 att arbeta
vidare med alternativ D. Korridoren har legat till grund för det fortsatta arbetet med
vägplanen.
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4.2.

Val av utformning
4.2.1. Vägutformning och byggnadsverk

Ny väg 27 är cirka sex km lång och föreslås utformas som en 2+1-väg med mittseparering.
Kopplingar till samhället Bor behålls genom av- och påfart både norr och söder om
samhället. En planskild korsning för anslutning till Bor föreslås i norra delen av Bors
norra industriområde samt en trevägskorsning i plan i södra delen av vägsträckan.
Referenshastigheten längs sträckan på ny väg 27 är 100 km/h och vägbredden 13 meter.
Vägbredden på anslutande vägar är åtta meter. Trafikmängden på nuvarande väg 27
kommer att bli reducerad.
Två driftvändplatser planeras vid norra anslutningen till befintlig väg 27 för att möjliggöra
kortare körsträckor för drift- och underhållsmaskiner.
Längs den nya vägsträckan kommer sex byggnadsverk anläggas i form av vägpassager och
passager för vilt samt befintliga vattendrag. Från norr till söder kommer byggnadsverken
utgöras av följande:


En bro över vattendrag vid Brostugan cirka 55 meter uppströms av den befintliga
trumman. Passagen under bron kommer utformas för att kunna nyttjas av små,
medelstora däggdjur samt för storvilt (se Bro vid Brostugan). Passagen kommer
även kunna användas av de fastighetsägare och arrendatorer som på annat sätt
inte kommer att ha åtkomst till sina marker och bostadshus på båda sidor om ny
väg 27.



Vägbro vid korsningen av befintlig väg 27 där ny väg 27 går under befintlig väg 27
vid ekallén nordväst om Voxtorps hembygdsgård (se Vägöverfart).



Vägport under den tillkommande väg 27 vid den planskilda korsningen norr om
Bors norra industriområde (se Planskild korsning vid Bors norra
industriområde).



Strax söder om Rastavallens fotbollsplaner planeras en vägbro som ska
säkerställa kontinuiteten för en befintlig enskild väg över ny väg 27 (se Vägbro för
enskild väg vid Rastavallen).



Vid anslutningen till befintlig väg 27 i söder planeras en bro som ska säkerställa
Boråns kontinuitet (se Passage Borån).



Gång- och cykelport under ny väg 27 vid anslutningspunkten med den befintliga
väg 27 i söder. Porten möjliggör GC-trafik mellan tillkommande enskilda vägar
(se Trevägskorsning Södragård).

Anslutning Ulås och två nya driftvändplatser
Den nya vägen ansluter till befintlig väg 27 i höjd med Ulås. Cirka 1 400 meter av den
norra delen av befintlig väg 27 i höjd med Ulås kommer utgå från allmänt underhåll (se
figur 4.2.1-1). Resterande sträcka kommer fortsatt ingå i Trafikverkets statliga vägnät.
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Två driftvändplatser anläggs för att underlätta åtkomsten för drift och underhåll såsom
snöröjning, sandning och sopning (se figur 4.2.1-1).

Figur 4.2.1-1 Anslutning av ny väg 27 till befintlig väg 27 vid Ulås med två driftvändplatser och en
bro för passage av vattendrag och vilt.

Bro vid Brostugan
En bro över vattendrag vid Brostugan (se figur 4.2.1-1). Passagen säkerställer kontinuitet
av befintligt vattendrag samt passagemöjlighet under den nya vägen för små, medelstora
och stora däggdjur, inklusive älg. Passagen kan även användas av de fastighetsägare och
arrendatorer som på annat sätt inte kommer att ha åtkomst till sina marker och
bostadshus på båda sidor om ny väg 27.
Vägöverfart
Mellan Ulås i norr till Lunden norr om Voxtorps hembygdsgård anläggs ny väg öster om
befintlig väg. Vid Lunden, norr om Voxtorps hembygdsgård, går ny väg 27 under befintlig
väg 27. Där kommer en ny bro att anläggas (se figur 4.2.1-2). Bron fungerar då som
passage för fordonstrafik längs nuvarande väg 27. Ny väg 27 byggs därefter väster om
befintlig väg 27.
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Figur 4.2.1-2 Karta över vägöverfart vid Lunden samt ny planskild korsning och anslutning.

Planskild korsning vid Bors norra industriområde
Strax norr om Bor samhälle planeras en planskild korsning som delvis ligger inom Bors
norra industriområde. Den planskilda korsningen föreslås utformas som korsningstyp F
med anslutningar till och från befintlig samt ny väg 27 (se figur 4.2.1-2 och 4.2.1-3). Porten
kommer att vara entrén till Bor och utformningen av denna blir därför en viktig del av
platsens gestaltning.
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Figur 4.2.1-3. Modell i 3D som visar en principskiss över den planerade planskilda korsningen vid
Bors norra industriområde. Sedd från industriområdet.

Vägbro för enskild väg vid Rastavallen
Strax söder om Rastavallens fotbollsplaner planeras en vägbro som ska säkerställa
kontinuiteten för en befintlig enskild väg över ny väg 27. Bron fungerar som passage för
fordonstrafik över väg 27 (se figur 4.2.1-4).

Figur 4.2.1-4 Skiss på vägbro för enskild väg över väg 27 vid Rastavallen.
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Passage dike norr om Borån
Vid anslutningen till befintlig väg 27 i söder anläggs en trumma som ska säkerställa
kontinuitet för ett befintligt dike (se figur 4.2.1-5).

SKRÄDDAREBO
Gång- och
cykelpassage

Figur 4.2.1-5. Modell i 3D som visar principskiss över anslutning till befintlig väg 27 söder om Bor
samt passage av ett dike samt Borån. Enskilda vägar redovisas inte i denna figur.

Passage Borån
Strax söder om passagen av diket (se Passage dike norr om Borån) planeras en bro som
ska säkerställa kontinuitet av Borån (se figur 4.2.1-5). Passagemöjlighet under den nya
vägen finns för mindre till medelstora djur, inklusive utter, samt vattenlevande djur. Bron
kommer att ersätta befintlig bro över kanal vid Skräddarebo.
Strax väster om bron kommer en avfart att anläggas för att säkerställa närboendes tillgång
till den nya vägen.
Trevägskorsning Södragård
I höjd med Skräddarebo söder om Bor ansluter ny väg 27 till befintlig väg. Där planeras
en trevägskorsning i plan för åtkomst till samhället Bor (se figur 4.2.1-5).
Öster om korsningen kommer befintlig väg 27 utgå ur allmänt underhåll och bli en enskild
väg med förbindelser mellan gårdarna i Skräddarebo, ny väg 27 och Bor samhälle.
Gång- och cykeltrafik, busshållplatser och belysning
Gång- och cykelporten under ny väg 27 vid anslutningspunkten med den befintliga väg 27
i söder möjliggör för gång- och cykeltrafik att ta sig från ena sidan till den andra på ett
trafiksäkert sätt. Gång- och cykeltrafik kommer även kunna använda befintlig väg 27 då
den kommer att vara mindre trafikerad.
Det planeras för två nya busshållplatser som kommer att ha plats för cykelställ. Övriga
busshållplatser utmed sträckan kommer att utgå.
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Gällande belysningen längs sträckan kommer korsningen vid industriområdet samt
korsningen i söder mellan Enefällan och Voxtorp att belysas på ett sätt som stör den
fladdermusfauna i området så lite som möjligt.
De passager som kan användas av gång- och cykeltrafik, planerade busshållplatslägen
samt planerad belysning kan ses i figur 4.2.1-6.

Figur 4.2.1-6 Passagemöjligheter för gång- och cykeltrafik samt nya hållplatslägen.

4.2.2. Förändring av allmän väg och inlösen av fastighet
De delar av befintlig väg 27 som planeras utgå ur allmänt underhåll är:


Från anslutningen till befintlig väg 27 i norr och cirka 1 400 meter söderut.



Vid anslutning till befintlig väg 27 vid Bors norra industriområde: Delar av den
befintliga vägen tas ur allmänt underhåll på en sträcka av 300 meter. Det gäller
delar som inte kommer överlappa med den nya vägen, mellan av- och påfarterna.
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Öster om trevägskorsningen söder om Bor: befintlig väg 27 utgår ur allmänt
underhåll och blir en enskild väg med förbindelser mellan gårdarna i
Skräddarebo, ny väg 27 och Bor samhälle.

1 400 meter väg dras in i norr då den vägsträckan inte längre kommer att vara av allmän
nytta när den nya vägen är i drift. Endast ett fåtal bostäder kommer ha användning av
vägsträckan.
Den planerade korsningen F vid Bors norra industriområde kräver ett större markanspråk
av fastigheten Voxtorps-Åsen 1:13. Detta innebär att fastigheten föreslås lösas in.

4.2.3. Geoteknik
En geoteknisk undersökning har genomförts längs den planerade sträckan för ny väg 27.
Den geotekniska problematiken längs den nya förbifarten bedöms vara relativt
okomplicerad. De största geotekniska utmaningarna är grundläggning av broar och
passage av torvmarker.
I de flesta torvmarker är torvdjupet omkring en till tre meter. I dessa områden föreslås
urgrävning av torv ner till fastare jordlager och återfyllning med friktionsjord eller
bergkross. Detta är fallet för nästan hela sträckan med undantag vid Borån, där torvdjupet
är nio meter. Här föreslås förstärkning med kalk- och cementpelare (KC-pelare) till fast
botten för att undvika stabilitets- och sättningsproblem.
På sträckor med moränmark bedöms byggbarheten generellt vara god och geotekniska
problem okomplicerade. På några sträckor ligger schaktbotten under bergytan, varför
bergskärning kan bli aktuellt.
För de planerade broarna bedöms generell grundläggning på fast lagrad morän alternativt
på berg vara det mest sannolika alternativet. Undantag är vid Borån där djupa lager av
torv påträffats och pålgrundläggning förväntas beroende på den valda brotypen och
dimensioner.
Skärningar
Vid den planerade vägbron, där den nya vägen kommer passera under den befintliga, går
vägen i uppförsbacke i skärning. Skärningen uppgår som mest till närmare 5,5 meter.
Berggrunden ligger 2,5–3,7 meter under markytan på en sträcka av cirka 300 meter vilket
innebär att skärning i både jord (grusig siltig sand, grusig sand, torv) och berg blir aktuellt.
Där den nya vägen går i skärning och schaktningen utförs under grundvattennivå kan det
bli en permanent, lokal grundvattenavsänkning, se avsnitt 3.5.1 Yt- och grundvatten och
avsnitt 5.4.2 Yt- och grundvatten inklusive vattenskydd. Grundvattenkvaliteten bedöms
inte komma att påverkas.
Förkastade metoder
Jordförstärkningsmetoder såsom förbelastning (med överlast, vertikaldräner eller
tryckbankar) har förkastats. Om förbelastning används som jordförstärkningsmetod bör
omgivningspåverkan i form av hävning av mossen beaktas under byggnation (Westerberg
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et al., 2016). Metoden kan också vara tidskrävande och kräva ytterligare mark för
förvaring av massor.
Lastanpassning med lättviktsmaterial beaktas inte på grund av kostnaden. Likaså
betraktas bankpålning med betongpålar som icke kostnadseffektivt för detta projekt och
därför rekommenderas att metoden förkastas.

4.2.4. Anläggning för omhändertagande av dagvatten
Den planerade avvattningsanläggningen ska leda och hantera vatten från vägytan,
vägkroppen och sidoområdena. Vattnet leds till en uppsamlingspunkt i terrängen varifrån
det leds vidare till recipienten i diken med minsta lutning av 0,5 procent.
Vatten som avleds från vägen kommer att släppas ut till följande vattendrag:


Brostugan: Vattendraget korsas av den planerade vägen i norra delen av
utredningsområdet. Information om detta vattendrag finns inte i VISS
(Vatteninformationssystem Sverige).



Bäck vid norra korsningen: En liten skogsbäck (småvatten) i barrskogsområdet i
anslutning till myren och sumpskogen strax norr om Bor samhälle. Information
om detta vattendrag finns inte i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).



Borån: SE633289-140104, den ekologiska statusen är klassad som måttlig och
den kemiska statusen uppnår ej god. Miljöproblemen beror på förorening från
miljögifter samt konnektivitetsförändringar och morfologiska förändringar.
Vattenförekomsten har tidsundantag till år 2027 för det ekologiska
kvalitetskravet eftersom nödvändiga tillsyns- och omprövningsprocesser samt
restaureringsarbeten är tids- och resurskrävande. Vattendraget korsas av den
planerade vägen norr om den södra avfarten.



Flåren: SE631542-139354, den ekologiska statusen är klassad till god och den
kemiska statusen uppnår ej god. Om överskridande ämnen, kvicksilver och dess
föreningar samt polybromerade fenyletrar, inte beaktas är dock den kemiska
statusen god. Sjön har en mycket hög biologisk funktion och innehar även höga
raritetsvärden. Den biologiska diversiteten får anses som tämligen hög, främst
beroende på en mycket artrik fiskfauna samt en artrik häckfågelfauna och
sjövegetation. Sjön är utpekad som ett regionalt särskilt skyddsvärt vatten.

Där vägen korsar vattendraget vid Brostugan och Borån föreslås broar. Trummor föreslås
i låga punkter i terrängen längs vägen och där vägen korsar vattendrag med låga
naturvärden. Nya trummor i vägarbeten ska vara dimensionerade så att deras funktion
kan bibehållas i minst 40 år.
När det gäller trumman i markavvattningsföretagets kanal väster om Borån, föreslås en
trumma av diameter 1 800 millimeter för att undvika negativa konsekvenser för kanalen,
eftersom den redan har översvämningsproblem.
Rening av dagvattnet kommer i huvudsak att ske i vägdiken genom infiltration och
fastläggning av partiklar via adsorption i det organiska materialet, rötter och rotförna i
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slänter och dikesbottnar som är vegetationsbeklädda. Vid en olycka kommer
fördröjningsåtgärder såsom en damm att förhindra att föroreningar når Borån. Om
dammen dessutom förses med avstängningsventil i utloppet kan även det uppströms
belägna diket användas som fördröjningsvolym.
Flödena har beräknats i de viktigaste utsläppspunkterna längs sträckan. Beräkningar är
gjorda för en 2-årsperiod och återges i liter per sekund (l/s). Utsläppspunkterna från norr
till söder: bäcken vid Brostugan (235 l/s), bäcken vid norra korsningen (203 l/s), sjön
Flåren (245 l/s) och vid Borån (120 l/s), se figur 4.2.4-1.

Figur 4.2.4-1. Utsläppspunkter
Beskrivning av vattenhanteringen per delsträcka

Vägen har delats in i fyra olika delsträckor för att redovisa hur avvattningssystemet
kommer att fungera (se figur 4.2.4-2).
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Figur 4.2.4-2. Översikt över avvattningssystemets delsträckor.

Norra området
Vägen längs sträckan går både i bank och skärningar. Vattnet som dräneras leds genom
öppna diken och olika trummor utmed vägen. Den huvudsakliga mängden vatten leds till
vattendraget norr om Brostugan. Dagvattnet kommer att renas i diken.
Korsning norr om Bor
I denna del kommer dagvattenledningen användas till att avleda vattnet till motsvarande
bankdike. Efter det kommer bankdiken användas för att leda vägdagvattnet till en bäck.
Vägdagvattnet leds från vägen genom en trumma.
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Södra området
Vägen längs sträckan går både i bank och skärningar. Vattnet som dräneras leds via öppna
diken och olika trummor. På grund av vägens lutning behöver en stor mängd vatten ledas
bort. Olika alternativ har studerats:


Borån: Detta alternativ innebär att en kanal måste korsas. Alternativet har
uteslutits på grund av svårigheten att korsa kanalen utan att påverka den.



Kanalen vid markavvattningsföretaget: Vid ett fältbesök konstaterades att
kanalen redan har översvämningsproblem vilket medför att förutsättningarna för
att använda kanalen för avledning av vatten inte är att föredra.

Efter dessa iakttagelser har lösningen att avleda vattnet till sjön Flåren bedömts vara den
mest fördelaktiga. Innan vattnet avleds till sjön passerar det en dagvattendamm som
anläggs för både fördröjning och rening av vattnet. För att uppnå detta mål föreslås olika
åtgärder i serie, eftersom en kombination av olika åtgärder gör det möjligt att minska
storleken på den avslutande dammen. Åtgärder som ingår är:


Skapa permeabla diken som gör avledningen långsammare. Dikets bottenbredd
är en meter vilket leder till att större volymer av vatten kan fördröjas. Grus eller
makadam som är permeabelt används för att förbättra reningen och
fördröjningen i diket.



Ett 100 meter långt fördröjningsdike anläggs strax norr om södra avfarten. Även
här är bottenbredden en meter så att större volymer vatten kan fördröjas.



Dagvattendammen anläggs med ett impermeabelt material för att undvika
förorening av grundvattenförekomsten. En tämligen grund damm med stor yta
föreslås för att kunna uppnå en högre föroreningsminskning.

Passage under bro
En gång- och cykelpassage under väg 27 är placerad strax söder om den södra avfarten (se
figur 4.2.1-5). För att dränera denna passage läggs en dagvattenledning med utsläpp till
Borån längs tunneln.
Vägdiken
Öppna diken, svackdiken och magasin är de vanligaste anläggningarna för rening av
vatten med avseende på föroreningar. Åtgärdstypen bidrar också till att förebygga
följderna av olyckor med farligt gods längs vägen, vilket är den största risken för
förorening av yt-och grundvatten.
Vägdikena är mestadels utformade som gräsbeklädda svackdiken. De är
trapetsoidformade och har svag längslutning. Den främsta reningen sker då dagvattnet
filtrerar i de gräsbeklädda slänterna. En viss rening sker även via adsorption i det
organiska materialet (rötter och rotförna) i slänterna och dikesbotten.
I de fall dagvatten fördröjs i vägdikena har dessa dimensionerats med en större bredd än
normalt. Dikena förses med ett permeabelt lager makadam för att möjliggöra en viss
rening samtidigt som det har en fördröjande funktion.
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Fördröjningsmagasin
Vad gäller dagvattenhantering ska utformningen av avvattningssystemet stämma överens
med Trafikverkets tekniska krav för avvattning.
Vägdikena förses med ett permeabelt lager grus eller makadam för att möjliggöra en
fördröjande funktion samtidigt som det ger viss rening. Reningen av dagvatten kommer
också utgöra en skyddsåtgärd för berörda grundvattenförekomster.
Den huvudsakliga mängden dagvatten i det södra området (figur 4.2.4-2), den del som
inte infiltrerar eller avdunstar, leds till en dagvattendamm som anläggs vid den södra
anslutningen (se plankarta 100T0212). Dagvattendammen kommer att fungera som ett
fördröjningsmagasin som reglerar flödet och möjliggör uppsamling och rening av
dagvatten. Från dammen avleds vattnet till sjön Flåren genom ett pumpsystem och ett
öppet dike.
Pumpsystemet behövs då det är otillräcklig nivåskillnad mellan dammen och det öppna
diket. Vattnet behöver också ledas under en enskild väg. En vertikal sugpump kommer att
vara placerad vid dammens utlopp och via en tryckledning leds vattnet till högpunkten för
att sedan rinna vidare med hjälp av gravitationen till sjön via diket.

4.2.5. Ledningsomläggningar
Omläggningsarbeten ska med fördel samordnas där ledningar från flera företag ska läggas
om.
El-, opto- och fiberkablar
Värnamo energi har markförlagda optoledningar som löper parallellt med befintlig väg
27. Ledningarna bör tillfälligt läggas om vid Lunden där ny väg 27 planeras att gå planskilt
under befintlig väg 27. Förslagsvis läggs ledningarna om längs den tillfälliga väg som
kommer anläggas under tiden bron byggs. Ledningar bör efter den tillfälliga omledningen
ledas tillbaka till ursprungsläget.
Vid anslutningen till befintlig väg 27 i centrala Bor kan ledningarna flyttas och placeras
där den nya vägen delas för att endast behöva korsa vägen en gång.
Optoledningar kommer också behöva ledas om vid anslutningen till befintlig väg 27 i
söder, vid Skräddarebo. Ny väg ska förses med tomrör för berörda kablar. Ledningar kan
även under entreprenadtid friläggas för att få ner dem till större djup. Eventuellt krävs en
ny placering av optobrunn.
Skanova har markförlagda tele- och optoledningar i området. Vid den norra
anslutningen till befintlig väg 27 kan ledningar kapas och skrotas om de är i konflikt med
den nya vägen.
Vid vägöverfarten vid Lunden berörs tre kopparledningar. Omledning av dessa kan
samordnas med omledning av andra ledningar i detta stråk (se stycket ovan).
Vid den planskilda korsningen vid Bors norra industriområde kan luftledningar läggas i
skyddsrör under väg. Två stolpar berörs och ska flyttas ut från vägområdet. Del av ledning
som går till hus kan rivas då abonnemang avslutas.
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Kopparkablar kommer också behöva ledas om vid anslutningen till befintlig väg 27 i söder,
vid Skräddarebo.
EON har både markförlagda låg- och högspänningsledningar samt luftburna
lågspänningsledningar som berörs av byggnationen av den nya vägen. Ledningar kan
behöva ledas om tillfälligt vid vägöverfart vid Lunden.
Vid den planskilda korsningen vid Bors norra industriområde kan elledningar rivas då
fastigheten föreslås lösas in och abonnemang avslutas.
Vid den planerade vägbron vid Rastavallen ska befintlig lågspänningsledning ledas om
eller skyddas.
Vid anslutningen till befintlig väg 27 i söder, vid Skräddarebo, kommer markförlagda lågoch högspänningsledningar ledas om eller skyddas.
Tele 2, Telenor, IP-only har fiberledningar i området som tillfälligt kommer behöva
ledas om vid vägöverfart vid Lunden.
Vid anslutningen till befintlig väg 27 i centrala Bor kan ledningarna flyttas och placeras
där den nya vägen delas för att endast behöva korsa vägen en gång.
Vid anslutningen till befintlig väg 27 i söder, vid Skräddarebo, kommer ledningar i första
hand att ligga kvar och skyddas under byggskedet. I andra hand kommer ledningarna att
flyttas.
VA-ledningar
Värnamo kommun har befintliga samt planerade VA-ledningar i området.
Vid vägöverfart vid Lunden kommer ledningarna tillfälligt ledas om tillsammans med el,
opto- och fiberkablar i området. Ledningarna kan sedan komma att förläggas efter en ny
projektering som är bättre anpassad till den nya vägöverfarten.
Vid anslutningen till befintlig väg 27 i centrala Bor kan ledningarna flyttas och placeras
där den nya vägen delas för att endast behöva korsa vägen en gång.
Vid anslutningen till befintlig väg 27 i söder, vid Skräddarebo, bör ledningarna ledas om
för att endast korsa ny väg en gång med en rak vinkel.

4.3.

Bortvalda utformningsalternativ
4.3.1. Ny väg 27 från Brostugan till anslutning norra Bor

I norra delen av utredningsområdet studerades tre olika väglinjer (se figur 4.3.1-1). De
bortvalda utformningsförslagen låg något mer österut än det valda utformningsförslaget.
Utformningsförslagen valdes bort då de innebar större påverkan på miljövärden, sämre
anpassning till landskapet genom högre profil och åtgång av massor samt att
utformningsalternativen delade av mark, vilket medförde att vissa delar av kvarvarande
marker skulle bli svårare att bruka med risk för igenväxning som följd.
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Figur 4.3.1-1. Bortvalda utformningsförslag, norra delen.

Tre olika utformningsförslag för en trafikplats i närheten av Voxtorps hembygdsgård
studerades inledningsvis (se figur 4.3.1-2). De valdes bort på grund av att de innebar ett
stort ingrepp i de miljö- och kulturvärden som finns i området. Dessutom inkom
synpunkter från allmänheten om att placeringen av den planskilda korsningen önskades
mer söderut inom korridoren, på del av Bors norra industriområde (se streckat område i
figur 4.3.1-1 norr om Bors norra industriområde). Ett beslut togs därför om att utöka det
ursprungliga utredningsområdet till att även omfatta denna del.
Inom ramen för det nya utredningsområdet fanns inga andra alternativa lösningar än det
valda huvudalternativet där det var möjligt att placera en port, till följd av topografin och
vägens profil. En korsning av typ F valdes i detta läge till följd av den relativt låga
trafikmängden, som inte motiverade en större trafikplats.
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Figur 4.3.1-2. Studerade och bortvalda alternativ för en korsning i norra delen.

4.3.2. Förbi Bors norra industriområde
Vägen förläggs här nära korridorens östra kant, så nära industriområdet som möjligt för
att minska fragmentering och markanspråk.

4.3.3. Bors norra industriområde till anslutningen i södra Bor
I södra delen studerades två olika väglinjer. Den väglinje som valdes bort hade större
påverkan på landskapsbilden, på kulturmiljön och ökade fragmenteringen av landskapet.
I denna del av vägsträckan studerades även två olika anslutningar till befintlig väg 27 (se
figur 4.3.2-1). De utformningsförslag som valdes bort innebar större markanspråk samt
fler broar än det valda utformningsalternativet.
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Figur 4.3.2-1. Bortvalda utformningsförslag, södra delen.

Motiven till de bortvalda studerade utformningsalternativen längs med sträckan
sammanfattas i tabell 4.3.2-1. De bortvalda alternativen har bedömts i jämförelse med de
valda utformningsalternativen.
Tabell 4.3.2-1. Sammanfattning av motiv till de bortvalda utformningsalternativen.
Brostugan till
anslutning
norra Bor

Större påverkan
på miljövärden

Sämre
anpassning till
landskapet

Trafikplats

Stort ingrepp i
miljö- och
kulturvärden

Negativa
synpunkter från
allmänheten

Norra Bor till
anslutningen i
södra Bor

Negativ påverkan
på
landskapsbilden

Negativ påverkan
på kulturmiljö

Anslutning
södra Bor

Större
markanspråk

Fler broar
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Högre profil,
större
massåtgång

Mer
fragmentering

Mer
fragmentering

4.4.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på
plankarta och fastställs

De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankartan och fastställs beskrivs i tabell 4.4-1.
Tabell 4.4-1. Skyddsåtgärder som redovisas på plankarta och fastställs.
Kod

Skyddsåtgärd

Beskrivning

SK1

Faunapassage för stora
däggdjur

En 20 meter bred passage anpassad för stora däggdjur anläggs över
vattendraget vid Brostugan.

SK2

Faunapassage för små
och medelstora däggdjur

Bro och trummor för små och mellanstora däggdjur

SK3

Erbjudande
om
bullerskyddsåtgärd,
Skydd av uteplats.

Fastighetsnära åtgärder i form skyddad uteplats för bostäder kommer att
erbjudas 7 fastighetsägare.

SK4

Erbjudande
om
bullerskyddsåtgärd,
Fasadåtgärder.

Fastighetsnära åtgärder i form av byte av fönster och ventiler för bostäder med
inomhusnivåer som inte uppfyller riktvärdena kommer att erbjudas 4
fastighetsägare.

SK5

Bullerskyddsskärm

En vägnära skärm kommer att erbjudas två fastighetsägare i södra delen.

SK6

Permeabelt
makadam

SK7

lager

Fördröjningsmagasin
med buffertkapacitet

Fördröjningsdiken i form av öppna svackdiken med bred botten med
makadam anläggs i den södra delen vilka bidrar till infiltrationen och
fördröjning av flödet.
Vid trevägskorsningen vid den södra anslutningen till befintlig väg 27 kommer
ett fördröjningsmagasin i form av en damm att anläggas. Dagvattnet som
kommer från vägen kommer att ledas via öppna diken till
fördröjningsmagasinet. Fördröjningsmagasinet reglerar flödet och möjliggör
uppsamling och rening av dagvatten och även av föroreningar vid ett
eventuellt utsläpp från farlig godstrafik.

Vägen förses med faunastängsel (det vill säga viltstängsel med små maskor i nedre delen)
på hela sträckan för att minimera risken för viltolyckor. Faunastängslet hindrar till
skillnad från viltstängsel mindre djur att ta sig ut på vägbanan. Vildsvin har heller inte
samma möjlighet att skada stängslet.

4.5.

Övriga åtgärder som inte fastställs i vägplanen

För att djuren ska kunna ta sig tillbaka till rätt sida faunastängslet om de råkar komma in
på vägen planeras fyra viltuthopp och fem uppbyggda flyktramper. Vid lokaliseringen av
passagerna och viltstängslet har hänsyn tagits till förekommande viltstråk, samt till att
skapa en jämn fördelning av dem längs den nya vägen.
För att djuren inte ska komma in på vägen vid den södra driftvändplatsen planeras två
färister att anläggas.
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5.
5.1.

Effekter och konsekvenser av projektet
Trafik och användargrupper
5.1.1. Framkomlighet

Förbifarten medför ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för långdistanstrafik vilket
innebär positiva effekter för den regionala utvecklingen för såväl näringslivet som
invånarna i regionen. Möjligheten till arbetspendling med både bil och kollektivtrafik
förbättras. Förbifarten medför en lägre trafikmängd på befintlig väg 27 genom Bor, vilket
ökar möjligheterna att gå och cykla säkert genom samhället. Trafiksäkerheten och
boendemiljön i samhället förbättras. Detta innebär också ökade möjligheter att förtäta
och utveckla samhället Bor. Detta är positivt för den lokala utvecklingen. Negativa effekter
är mindre exponering för de lokala handlarna från väg 27 och längre körsträckor för trafik
från Bors norra industriområde som ska söderut. Det blir också sämre framkomlighet för
trafik från Voxtorp mot Värnamo.
Framkomligheten ökar för långdistanstrafik och regional trafik när förbifarten tas i bruk.
Restiden för långdistanstrafik och regional trafik kommer att minska (på grund av den
högre hastigheten som tillåts på den nya vägen). Bränsleförbrukning och behovet av
underhåll av fordon kommer att minska jämfört med nuvarande väg. Detta gäller i de
flesta fall även för trafiken som ansluter till Bor. Dessutom medför förslaget att säkerheten
och komforten vid körning ökar vilket leder till en minskning av olyckor.
Jord- och skogsbruksmaskiner kommer i de flesta fall att erhålla längre
anslutningssträckor då de endast kan köra av och på i korsningarna samt vid
driftvändplatsen vid Brostugan.
Framkomligheten för trafikanter på ny väg 27 kan komma att påverkas av trafik med jordoch skogsbruksmaskiner.
Antalet busshållplatser för kollektivtrafiken minskar till en vid korsningen i Bors norra
industriområde. Busslinjerna kommer att kunna köra på den nya vägen fram till Fkorsningen bredvid industriområdet och fortsätta till Bor och Växjö på den gamla vägen.
Det medför att körtiderna kortas och framkomligheten förbättras. Det minskade antalet
busshållplatser längs sträckan gör dock att vissa resenärer erhåller en längre väg till
busshållplatsen. Tillgängligheten till den nyanlagda busshållplatsen vid korsningen norr
om Bor ökar när trafikmängden på nuvarande väg 27 minskar.
Tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken genom Bor ökar eftersom trafiken på
nuvarande väg 27 minskar kraftigt genom Bor.

5.1.2. Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten förbättras för samtliga trafikantgrupper när väg 27 förbi Bor byggs om.
Trafiksäkerheten förbättras avsevärt för de oskyddade trafikanterna när trafikflödena
minskar kraftigt på nuvarande väg 27 genom Bor. Oskyddade trafikanter kommer efter
ombyggnationen att hänvisas till gamla väg 27 genom Bor. Åtgärder för oskyddade
trafikanter på gamla väg 27 ingår inte i projektet.
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Trafiksäkerheten ökar även för genomfartstrafiken då den nya vägen blir rakare och en
bred 2+1-väg med mittseparering, på vissa delar även sidoräcken, flacka slänter samt
minskat antal plankorsningar. Olyckorna beräknas minska och konsekvenserna vid
eventuella olyckor blir lindrigare.

5.1.3. Barriäreffekter
Barriäreffekten för oskyddade trafikanter minskar i Bor när trafikmängden kraftigt
minskar på befintlig väg 27. Befintlig väg 27 genom Bor kommer att vara kvar som allmän
väg.
Mitt- och sidoräcken samt faunastängsel medför en barriäreffekt längs vägsträckningen
för både människor och djur. Barriäreffekten kommer att mildras av att planskilda
korsningar byggs och viltpassager anläggs.
Längs befintlig sträcka genom Bor utgör befintlig väg med dess trafik en barriäreffekt,
men denna barriäreffekt minskar kraftigt när trafikmängden minskar. Dels minskar
antalet fordon, dels kommer kvarvarande trafik främst att vara lokaltrafik med
målpunkter i Bor samhälle och i närområdet, vilket bidrar till ett annat körmönster och
troligen lägre hastighet.
Ny väg 27 kommer även att utgöra en barriär för jord- och skogsbruksmaskiner som ska
passera mellan marker. Läs mer i avsnitt 5.4.7 Naturresurser.

5.1.4. Risk- och säkerhet
När det gäller risk för olycka med farligt gods innebär den nya vägutformningen
sammantaget en lägre riskpåverkan på människor och djur i omgivningen än tidigare
eftersom den nya vägen blir säkrare. Stängning av fastighets- och ägoanslutningar
kommer att ytterligare minska risken för en olycka med farligt gods.

5.2.

Lokalsamhälle och regional utveckling

Vägplanen ligger i linje med Värnamo kommuns översiktsplan från 2019, genom att den
nya förbifarten medför ökade möjligheter till förtätning av Bor och andra samhällen längs
med väg 27 till följd av kortare restider. Vägplanen ökar betydelsen av väg 27 som en viktig
länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige och bidrar till den regionala utvecklingen, den genomgående trafiken och pendlingen mellan Värnamo och Växjö.
Del av fastigheten Bor 1:195 är sedan tidigare planlagt som industriområde (”Detaljplan
för del av Bor 1:195”), se figur 5.2-1.
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Figur 5.2-1. Planerad vägsträckning, naturvärden samt gällande detaljplan.

För att kunna genomföra Trafikverkets planerade förbifart Bor måste detaljplanen
ersättas med en ny som möjliggör för väg mellan nuvarande väg 27 och den nya
sträckningen. Vägen kommer fungera som ny in- och utfart till tätorten Bor. Förslag till
ny detaljplan (”Detaljplan för del av fastigheten BOR 1:195 (Anslutning till förbifart) i Bor
tätort”) ger möjligheter till att bevara och utveckla industriområdet i Bor i kombination
med Trafikverkets planer på ny in- och utfart. Den nya detaljplanen måste antas för att
denna vägplan ska fastställas. Detaljplanen kommer att vara anpassad till det nya
vägområdet. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen (se föreslagen detaljplan i
figur 5.2-2).
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Figur 5.2-2. Föreslagen detaljplan för Bors norra industriområde samt planerad vägsträckning av
väg 27.

De kommunala planerna för VA-ledningar ligger inom området för aktuell vägplan.
Nuvarande detaljplan för industriområdet (del av Nöbbele 7:2) kommer att behöva
upphävas och en ny detaljplan måste tas fram.

5.3.

Landskapet

Förbifarten kommer att ge negativ påverkan på såväl landskap som natur- och
kulturmiljö. Vägens placering i plan sker så att den kan ta stöd i landskapets form och
topografi. I det öppna odlingslandskapet i söder ges vägen en låg profil. På så sätt
prioriteras betraktarens upplevelser av landskapet före trafikantens.
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5.4.

Miljö och hälsa
5.4.1. Förorenad mark

Inom området har inga halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för den
aktuella markanvändningen, mindre känslig markanvändning (MKM), noterats.

5.4.2. Yt- och grundvatten inklusive vattenskydd
Negativ påverkan på ytvatten på grund av avledning av dagvatten kan uppstå om inga
åtgärder vidtas. Dagvatten som kommer från vägen släpps ut via dikes- och
ledningssystem som slutar i sjön Flåren. Genom att anlägga en damm i södra delen
kommer en fördröjningsfunktion att skapas, vilket utjämnar flödet och möjliggör dels
rening av dagvatten från vägen, dels omhändertagande av föroreningar vid eventuell
olycka med farligt gods. Detta förhindrar att föroreningar hamnar i Flåren. För att minska
storleken på dammen används fördröjningsdiken, vilka jämnar ut flöden och gör att
vattnet infiltrerar innan det når dammen. Bredden på fördröjningsdikets botten är en
meter vilket leder till att större volymer av vatten kan fördröjas. Grus eller makadam som
är permeabelt används för att förbättra reningen och fördröjningen i diket.
Grundvattenförekomsten och vattenskyddsområdet kommer inte att påverkas av
förbifarten.
Södergårdens markavvattningsföretag kommer inte att påverkas av den nya vägen.
För passager som ska anläggas över vattendragen behöver anmälan om vattenverksamhet
göras.
Grundvattenavsänkning
Grundvattenavsänkning kommer att ske i samband med den nya vägens passage under
befintlig väg 27. Längs denna sträcka sluttar planerad väg 27 österut och anläggs i
skärning. Skärningen uppgår som mest till närmare 5,5 meter under befintlig markyta.
Bergytan ligger 2,5–3,7 meter under markytan vilket innebär att skärning i både jord och
berg blir aktuellt. Den djupa skärningen innebär en grundvattenavsänkning i både jord
och berg. Beräkningar av påverkansområdet kring skärningen sammanfattas i figur 5.4.21. Påverkansområdet bedöms bli ungefär lika stort i driftskedet som i byggskedet.
Grundvattenavsänkning kräver tillstånd för vattenverksamhet om risk finns för påverkan
på omgivningen.
Grundvattennivåerna har mätts i närområdet se avsnitt 3.5.1 Yt- och grundvatten.
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Figur 5.4.2-1. Bedömt påverkansområde (>0,3 meter grundvattensänkning i jord) för skärningen. I
figuren redovisas även områden med bedömd grundvattensänkning mer än en meter.

5.4.3. Riksintressen och skyddade områden
Väg 27 är ett riksintresse och utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär att
vägen är av särskild regional betydelse. Riksintresset kommer att påverkas positivt genom
ökad framkomlighet. Varken Getaryggarna, Natura 2000-områdena sjön Hindsen eller
ängen vid Kyrkomad kommer att påverkas av den nya vägen.
Vid Borån sker arbetena inom strandskyddat område (generellt strandskydd på 100 meter
på var sida om Borån). Förbud att bygga i strandskyddat område upphör när vägplanen
fastställs.

5.4.4. Boendemiljö och hälsa
Den nya vägdragningen ger positiva effekter på boendemiljön i samhället Bor, framför allt
då genomfartstrafiken minskar. Det medför mindre buller och bättre luft inne i samhället
och mindre olycksrisker. Vägnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att
tillämpas. Efter vidtagna åtgärder kommer sex bostäder utsättas för bullernivåer över
riktlinjer för utomhusbuller, vilket dock är en förbättring gentemot nuläget.
Vägen kommer att utgöra en barriär för rekreation och friluftsliv eftersom vandringsstråk
påverkas då enskilda vägar leds om.

58
501

5.4.5. Kulturmiljö
Kulturhistoriska landskapsvärden, såsom beteshagar, stenmurar och ekallén, kommer att
påverkas negativt av den nya vägsträckningen då de delvis kommer att fragmenteras. Den
nya vägen kommer att gå mycket nära eller genom enstaka fornlämningsområden, som
därmed påverkas negativt. Voxtorps kyrka, som är en kulturhistoriskt viktig byggnad,
kommer inte att påverkas.

5.4.6. Naturmiljö
Projektets effekter och konsekvenser på naturmiljön i området kommer att belysas
utförligare i den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas. Väglinjen har anpassats så
att områden med höga natur- och kulturvärden påverkas i så liten grad som möjligt och
undviks helt om möjligt i områden med hotade och skyddade arter. Anpassning av
vägdragningen har gjorts för att i möjligaste mån spara jätteträden och skyddade naturoch kulturbärande element. Det går inte att undvika negativ påverkan på ekallén och ett
fåtal träd kommer att behöva tas ner. Det går inte heller att utesluta att vissa av
naturvårdsarterna kommer att påverkas negativt. Bryn och kantzoner är viktiga ur
naturmiljösynpunkt som kan erbjuda viktiga skyddszoner och kommer därför också
beaktas.
Även i hagmarksområdet finns många objekt med generellt biotopskydd så som
stenmurar och småvatten, likväl som flera naturvårdsarter varav många är knutna till
gamla lövträd och jätteekar. Anpassning av väglinjen görs i möjligaste mån så att få objekt
störs eller förstörs, men det kommer inte att gå att undvika helt. Genom den nya vägens
dragning genom hag- och betesområden kommer dessa att fragmenteras, vilket kommer
att påverka möjligheten att fortsatt bedriva bete. Minskad hävd av markerna kommer att
påverka naturvärdena i de känsliga miljöerna negativt.
Genom anpassning av vägutformning och hänsyn till värdeelement längs vägsträckningen
kommer den negativa påverkan att begränsas.
De många jätteträden med åtgärdsplaner (ÅGP) har generellt mycket höga naturvärden,
även på biotopnivå, och skadas dessa innebär det risk för förlust av biologisk mångfald
samtidigt som flera miljökvalitetsmål motverkas. Två ekar i allén kommer att avverkas i
samband med att den nya väg 27 korsar befintlig väg 27. Det kommer att eftersträvas att
bevara en tredje och fjärde ek som kommer att befinna sig nära korsningen.
Av de biotopskyddade objekten berörs ett tiotal direkt av väglinjen, medan övriga ligger
på längre avstånd och inte kommer att beröras. Åkerholmen, fem småvatten, två
stenmurar, tre odlingsrösen samt ekallén ligger på eller nära väglinjen och kommer
därmed att grävas bort helt eller delvis eller, i alléns fall, delvis avverkas. Dessutom berörs
ett antal grova träd och jätteträd, framför allt ekar, av väglinjen och kan därmed komma
att avverkas eller på annat sätt påverkas. Även ett antal växtplatser för de skyddade
och/eller hotade växtarterna enligt inventeringen kan komma att beröras.
Kompensationsåtgärder kan komma att behövas.
Naturvårdsarter
Projektets målsättning är att ge så liten negativ påverkan som möjligt på de olika
naturvårdsarterna. Viss påverkan kommer dock att ske, bland annat kommer ett antal av
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de i ÅGP beskrivna träden att tas ned. Det går inte heller att utesluta att vissa av
naturvårdsarterna som är knutna till dessa träd kommer att påverkas negativt.
I den fördjupade insektsinventeringen konstateras att den föreslagna nya dragningen av
riksväg 27 berör flera delar som utpekas som mycket värdefulla för insekter. Vägens
dragning genom exempelvis det biologiskt betydelsefulla området vid Voxtorp innebär
negativa effekter för insekter eftersom värdefull mark tas i anspråk och försvinner, samt
att flera av insekternas livsmiljöer (ekar) påverkas direkt negativt. Dock bedöms den
sammantagna påverkan för hela vägkorridoren bli måttlig. Insektsinventering kommer
också ligga till grund för förslag på ytterligare hänsyns- och kompensationsåtgärder än de
som fastställs i vägplanen. Sådana åtgärder kan innefatta frihuggning och veteranisering
av träd i kombination med att död ved lämnas, så att risken för så kallad utdöendeskuld
reduceras. Anpassningar med vägbelysning kan också vara av stor betydelse för att
reducera vägens negativa påverkan.
Den nya planerade vägen bedöms även påverka fladdermössen i området. Vägen medför
en habitatförlust, som kan påverka fladdermössen genom försämrad tillgång på boplatser
och minskad förekomst av insekter. De delar av vägen som får belysning kan också
påverka fladdermössen. Vissa fladdermusarter undviker belysta platser, och för dessa
arter kan de belysta partierna av vägen utgöra en barriär. Andra fladdermusarter jagar
gärna utmed vägbelysning eftersom ljuset drar till sig insekter, vilket kan medföra en ökad
risk för kollision med fordon. Den planerade vägen kan dock anpassas genom passager
och skyddande åtgärder vilket mildrar påverkan på fladdermöss. Förslag på
kompensationsåtgärder kommer att behöva göras med avseende på både fladdermöss och
insekter.
Ekologiska spridningssamband
Vägen utgör en barriär för såväl flora som fauna. En faunaanpassad bro för stora däggdjur,
såsom älg, föreslås för att minska de negativa barriäreffekterna som den nya vägen
innebär. Vid passager av de flesta vattendrag som vägen kommer att korsa kommer
hänsyn att tas och anpassningar att göras för att möjliggöra för mindre och medelstora
däggdjur att nyttja trummor och motsvarande vid passage av vägen. Passagerna utformas
så att fria vandringsvägar finns för vattenlevande organismer. Anläggande av trummor
och broar utformas på ett sådant sätt att dessa inte skapar vandringshinder. Hänsyn tas
till bland annat utter, som finns i området. Faunapassager under vägen föreslås att
anpassas så att även fladdermöss kan nyttja dem. Genom anläggandet av viltpassager för
olika typer av vilt kommer sannolikt mängden viltolyckor att minska och därmed den
negativa påverkan på viltet.
De ekologiska spridningssambanden kan även försämras då jätteträd avverkas, då de
utgör viktiga länkar i biotoperna i framför allt hagmarkerna.

5.4.7. Naturresurser
Jord- och skogsbruksmark
Ny väg 27 kommer till stor del att gå tvärs igenom ett jordbrukslandskap, med både
beteshagar och åkrar med både vall och stråsäd. Den mellersta delen av den nya
sträckningen kommer att gå igenom skog. Tillgängligheten för skogs- och
jordbruksmaskiner till fastigheter på båda sidor om ny väg 27 kommer att säkerställas
genom passage i norr och en mindre avfart i söder, strax norr om den södra
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plankorsningen. Strax söder om Rastavallens fotbollsplaner planeras en vägbro som också
gör det möjligt för trafik att passera vägen.
Projektet kommer att innebära totalt cirka 280 000 kvadratmeter permanenta
markanspråk:


Cirka 58 000 kvadratmeter jordbruksmark.



Cirka 198 000 kvadratmeter skogsbruksmark.



Cirka 13 000 kvadratmeter impedimentmark.



Cirka 5 900 kvadratmeter tomtmark.



Cirka 4 400 kvadratmeter annan öppen mark.

Projektet kommer också att innebära totalt cirka 5 000 kvadratmeter för inskränkt
vägrätt:


Cirka 1 626 kvadratmeter jordbruksmark.



Cirka 2 375 kvadratmeter skogsbruksmark.



Cirka 892 kvadratmeter impedimentmark.

Påverkan på skogsbruket bedöms som liten, då de områden som påverkas är
förhållandevis små samt att markägarna och arrendatorer kommer ha fortsatt tillgång till
markerna efter avslutad åtgärd.
Den nya vägsträckningen kommer att gå tvärs igenom områden med betesmark, vilket
medför en effekt i form av svårigheter att nyttja delar av marken framgent då djuren inte
kommer att ha tillgång till det avskurna området. Arealen som påverkas är dock relativt
begränsad i omfattning.
I den södra delen av sträckan kommer vägen att skära genom åkermark, vilket medför en
effekt i form av försämrad tillgänglighet till brukbar mark.
Konsekvenserna för jord- och skogsbruk bedöms bli måttligt negativa, och uppstår till
följd av en minskad areal brukbar mark samt försvårad tillgänglighet till vissa befintliga
åkrar och betesmarker. Tillgängligheten till åkermarken tillgodoses genom omläggning av
brukningsvägar och skiftning av marker mellan fastigheter.
Jord- och bergmassor
Jord- och bergmassor som uppstår i projektet kommer att användas inom projektet som
fyllningsmassor med mera (se 9.3.4 Massbalans). Det kommer att bli ett överskott på cirka
20 500 m3 jordmassor (främst torv) vilka inte kommer att kunna användas i projektet.
Dessa kommer att köras till deponi.

5.4.8. Markanspråk
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Nybyggnationen av väg 27 i ny sträckning innebär ett behov av nya vattenanläggningar
längs med sträckan. Dessa kommer att utformas som diken eller rör på ett flertal platser
för att få en fungerande avvattning. Anläggandet och det underhåll som dessa
vattenanläggningar kommer att kräva innebär ett behov av inskränkt vägrätt (Vi1), se
kapitel 7 samt plankarta.
Det krävs även att Borån grävs om för att den trumma som planeras under vägen ska ligga
vinkelrätt mot vägen. Detta görs för att underlätta underhåll samt för att skapa ett bättre
flöde i vattendraget. Omgrävning och underhåll av Borån kommer att kräva inskränkt
vägrätt (Vi2), se även kapitel 7 samt plankarta.
Ett fördröjningsmagasin planeras att anläggas i närheten av sjön Flåren.
Fördröjningsmagasinets funktion kommer att vara rening samt flödesutjämning innan
vattnet rinner ut i Flåren. Även denna åtgärd kräver inskränkt vägrätt (Vi3), se även
kapitel 7 samt plankarta.
Vägplanen innebär att del av Voxtorps-Åsen 1:13 kommer att tas i anspråk med vägrätt
för att kunna anlägga den planerade korsningen. Fastigheten föreslås lösas in.

5.5.

Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning)

Den samhällsekonomiska beräkningen med EVA (Effektberäkning vid Väganalyser) visar
att trots betydande intrång gör stora beräknade nyttor att åtgärden bedöms vara
samhällsekonomiskt lönsam (Trafikverket 2016). NNK-i (enbart investeringen)
respektive NNK-idu (investering inklusive drift- och underhållskostnader) har beräknats
till 0,93 respektive 0,88.
Objektet medför vissa effekter för näringslivets transporter. Nyttorna ingår till största
delen i de genomförda beräkningarna. Åtgärden ger ökad trafiksäkerhet och ökad
framkomlighet, bland annat genom ökad hastighet. Den ökade framkomligheten och
hastigheten ger ökad klimatpåverkan vilket innebär en målkonflikt.
Åtgärden bidrar till social hållbarhet genom bättre trafiksäkerhet och boendemiljö i Bor.
Intrång i landskapet och främjande av biltrafik kan påverka ekologisk hållbarhet negativt.
Ej prissatta negativa effekter är intrånget i landskapet vilket påverkar kultur- och
naturvärden, jord- och skogsbruket och landskapsbilden negativt samt ger upphov till en
ökande barriäreffekt för djurlivet och friluftslivet. Åtgärder har planerats för att minska
vägens barriäreffekt (Trafikverket 2016).

5.6.

Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser

Föreslagen ombyggnad kommer att förbättra möjligheten till arbetspendling mellan flera
orter vilket är positivt för regionens utveckling. Det kommer även att innebära en säkrare
trafikmiljö i Bors samhälle för oskyddade trafikanter (gående och cyklister) när
trafikmängden genom Bor minskar samt bättre bondemiljö för boende i samhället när
luftföroreningar och buller från trafiken minskar.
Anläggande av förbifarten innebär att ett antal enskilda vägar behöver dras om för att
säkerställa åtkomst till samtliga fastigheter.
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5.7.

Påverkan under byggskedet
5.7.1. Påverkan på trafiken på väg 27 och anslutande vägar

Väg 27 förbi Bor kan byggas till största delen utan påverkan från trafiken på vägen,
eftersom vägen anläggs mestadels på skogs- och åkermark. Den mest betydelsefulla
påverkan inträffar där ny väg passerar befintlig väg, nära Voxtorp. Där kommer det att
behövas en tillfällig förbiledning för trafiken under anläggningstiden. Vid anslutningarna
norr och söder om Bor kommer endast bredden på körfälten och hastigheten att minska.
Anslutningen till korsningen bredvid Bors norra industriområde kan byggas i ett senare
skede när ny väg är i drift och det knappt finns någon trafik kvar på den befintliga vägen.
Byggandet av ny väg innebär konflikt med ett antal enskilda vägar. Några vägar kommer
att rivas medan andra kommer att flyttas. De vägar som flyttas kommer att vara i drift
fram tills den nya vägen är klar och kan användas. Där inga alternativa vägar finns
kommer ersättningsvägar att anläggas under byggnadstiden. Dessa kan i vissa fall ge
längre transportsträckor för till exempel jordbruket samtidigt som viss jordbruksmark tas
i anspråk för vägändamål. Byggandet av ny väg kommer inte påverka drift- och
underhållsarbetena på befintlig väg 27.

5.7.2. Den befintliga vägens skick och nedsmutsning
Den befintliga vägens skick kan påverkas negativt av lastbilar och arbetsmaskiner som rör
sig till och från arbetsområdena. Nedsmutsning från lera och jord kan också förekomma.
Om så sker kommer vägen att återställas efter arbetenas avslutande.
Enstaka byggnader på fastigheterna Lundboholm 2:4 riskerar också att smutsas ned av
lera och jord.

5.7.3. Framkomlighet för räddningsfordon
Under byggskedet kommer vägen att vara framkomlig för räddningstjänsten, väl skyltad
och med prioritet vid en eventuell olycka. Förbiledningsvägarna definieras i början av
arbetet. Ritningar och information om räddningsvägar kommer att skickas ut till
räddningstjänst, polis och ambulans. De kommer även att informeras direkt om
eventuella ändringar uppstår.

5.7.4. Naturmiljö
Gällande ekallén kommer skyddsåtgärder att vidtas för att minska risken för att
återstående träd skadas i byggskedet. Om grova träd eller jätteträd behöver tas ned,
kommer den döda veden lämnas som biodepåer i omgivande naturmiljöer. Även vid andra
träd eller naturmiljöer som ska sparas kan skyddsåtgärder komma att krävas.
I byggandet av bron vid ekallén kommer en tillfällig förbiledning att skapas för att trafiken
ska kunna ta sig fram.
Under anläggningstiden kommer ett större markområde att tas i anspråk än vad som
behövs för den färdiga vägen (tillfällig nyttjanderätt), såsom mark för uppställning av
bodar och arbetsmaskiner eller tillfälliga upplag.
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Negativa effekter kan uppträda för naturmiljöer till följd av grumling av vattendrag, som
kan spridas till sjön Flåren om inte skyddsåtgärder vidtas. Grävning i vatten kommer ske
vid låga flöden och vid behov kommer försiktighetsåtgärder, i form av olika typer av
sedimentfällor, att vidtas för att undvika grumling eller konsekvenser av grumling. Med
skyddsåtgärder bedöms ingen negativ påverkan uppstå.
Träd och andra naturvärdesobjekt kan förses med skyddsskärmar eller liknande vid
arbetets genomförande för att minska risken att de skadas. Försiktig schaktning bör
tillämpas i de känsliga områdena för att minimera skador på stenmurar med mera.

5.7.5. Naturresurser
Där ny väg 27 kommer att skära av befintliga enskilda vägar och där inga alternativa vägar
finns, kommer ersättningsvägar att anläggas under byggnadstiden. Dessa kan i vissa fall
ge längre transportsträckor för till exempel jordbruket, samtidigt som viss jordbruksmark
tas i anspråk för vägändamål. Under byggskedet kommer en stor del av transporterna att
kunna gå på befintliga vägar. Det kommer även att bli aktuellt med byggvägar. Dessa
kommer till stor del att anläggas i anslutning till planerade ersättningsvägar. Byggvägar
återställs när arbetena är slutförda.
I byggandet av bron vid ekallén kommer en tillfällig förbiledning att skapas för att trafiken
ska kunna ta sig fram. Den anläggs inom den mark som är utpekad som vägområde samt
området för tillfällig nyttjanderätt. Förbiledningen kommer att ta viss jordbruksmark i
anspråk.
Projektet kommer innebära följande tillfälliga markanspråk (totalt cirka 143 000
kvadratmeter):


Cirka 26 500 kvadratmeter jordbruksmark.



Cirka 106 000 kvadratmeter skogsbruksmark.



Cirka 7 400 kvadratmeter impedimentmark.



Cirka 1 200 kvadratmeter industriområde.



Cirka 1 200 kvadratmeter tomtmark.



Cirka 350 kvadratmeter annan öppen mark.

5.7.6. Hälsa och säkerhet
För människor kan negativa effekter uppkomma genom buller från transporter och
sprängning, damm från schaktarbeten och sämre tillgänglighet som uppträder under
byggskedet. Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggarbetsplatser kommer
att tillämpas varför störningar från buller från arbetsplatsen kommer att uppträda i
normal omfattning.
För riskreducering kommer en arbetsmiljöplan med regler för arbetsplatsen, åtgärder för
att förhindra olycksfall samt beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras att
upprättas innan arbetet startar. Utöver arbetsmiljöplanen tillämpas Trafikverkets
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ordnings- och skyddsregler samt övriga relevanta skyddsföreskrifter i byggskedet. Under
byggskedet kommer arbetet vid vägområdet att följa samtliga krav i Trafikverkets
Tekniska krav för arbete på väg samt Trafikverkets Övergripande krav för arbete på väg.
För att minska risken för olycka eller spill med kontaminerade ämnen som ej är farligt
gods ska Trafikverkets Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet – Entreprenad och
projekteringstjänster samt Generella miljökrav vid upphandling följas.

5.7.7. Övriga bevarandevärden
Verksamheten under byggnadstiden bedöms inte behöva medföra mer än små negativa
konsekvenser för landskapets miljövärden, människors hälsa och hushållning med
naturresurser. Bedömningen förutsätter att tillräckliga krav ställs på arbetenas
genomförande för att säkerställa att anläggningsverksamheten inte medför bestående
effekter och skador på berörda natur- och kulturvärden.
Negativa effekter på markavvattningsföretaget, såsom grumling till följd av anläggande av
trummor, kommer att vara tillfälliga och övergående. Med skyddsåtgärder bedöms ingen
bestående påverkan att uppkomma.
Innan projektet börjar ska entreprenören framställa en projektspecifik miljöplan. För att
minska risken för skada på fornlämningar eller känsliga naturobjekt, framför allt
jätteträd, som har identifierats i naturmiljö- och kulturmiljöutredningarna bör dessa
stängslas in eller på annat sätt markeras i terrängen. Entreprenör ska i miljöplanen
beskriva hantering av förorenande ämnen under byggskedet. Hantering vid vattendrag,
brunnar och naturvårdsområden ska undvikas och etableringsplatser ska inte anläggas i
känsliga miljöer. Stor försiktighet ska vidtas vid arbeten nära vattendrag för att undvika
utsläpp. I byggskedet författas tydliga regler för hur entreprenadmaskiner och kemikalier
ska hanteras inom känsliga områden under byggskedet.
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6.

Samlad bedömning

6.1.

Måluppfyllelse av projektmål

Ändamålen och projektmålet att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten i Bor samt
förbättra tryggheten och miljön för de boende i Bor uppnås genom att:


Väg 27 får en ny sträckning utanför Bor samhälle och en bättre standard.



Placera vägen där minst miljö- och kulturvärden påverkas. Till exempel att den
utformning där flest ekar i ekallén kan bevaras har valts. Utformningen innebär
mindre andel restytor och fragmentering.



Tillgängligheten för skogs- och jordbruksmaskiner till fastigheter på båda sidor
om ny väg 27 kommer att säkerställas genom passage i norr och en mindre
avfart i söder, strax norr om den södra plankorsningen. Strax söder om
Rastavallens fotbollsplaner planeras en vägbro som också gör det möjligt för
trafik att passera vägen.

6.2.

Transportpolitiska mål

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare
och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet kompletteras av två jämbördiga mål,
ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa). I
Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 preciseras de transportpolitiska målen
enligt följande:

6.3.



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



Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, samt
bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till förbättrad hälsa.

Måluppfyllelse av transportpolitiska mål

Den nya dragningen av väg 27 bidrar till en bättre förbindelse mellan Värnamo och Växjö.
Förbifarten gynnar merparten av de trafikantgrupper som transporterar sig längs
sträckan oavsett transportmedel. För genomfartstrafiken går resan fortare och säkrare
eftersom vägen blir kortare och rakare, förses med sido- och mitträcken och flackare
slänter. För trafikanter till lokala mål på nuvarande väg 27 genom Bor medför objektet en
säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter och långsamtgående fordon.

66
509

6.4.

Miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmålen utgör plattformen för det svenska miljöarbetet och beskriver det
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det svenska
miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 24 etappmål.
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som krävs inom en
generation för att nå miljökvalitetsmålen. Etappmålen är steg på vägen i miljöarbetet och
visar vad Sverige kan göra och var insatser bör sättas in. Följande 12 av de 16
miljökvalitetsmålen kommer påverkas av projektet:

6.5.



Begränsad klimatpåverkan.



Frisk luft.



Bara naturlig försurning.



Giftfri miljö.



Ingen övergödning.



Levande sjöar och vattendrag.



Grundvatten av god kvalitet.



Myllrande våtmarker.



Levande skogar.



Ett rikt odlingslandskap.



Ett rikt växt- och djurliv.



God bebyggd miljö.

Måluppfyllelse av miljökvalitetsmål

Påverkan på miljökvalitetsmålen bedöms bli måttlig och negativ.
Med de försiktighetsmått som avses vidtas ska inte sjöar och vattendrag påverkas negativt
av den nya förbifarten. Viss skogsmark och odlingsmark kommer att tas i anspråk för
vägen. Odlingsmarken kommer delvis att fragmenteras och den flora och fauna, inte minst
insekter, som är bunden till ängs- och betesmark kommer att påverkas negativt. Den
bebyggda miljön kommer att påverkas positivt i samhället Bor, då huvuddelen av
genomfartstrafiken passerar utanför samhället. Samtidigt kommer enskilda fastigheter
längs den nya vägdragningen att påverkas negativt, framför allt på grund av buller men
även landskapsbilden kommer att förändras. Det markbundna djurlivet kommer att
påverkas då vägen utgör en barriär, även om viltpassager minskar barriäreffekterna.
Insekter och fladdermöss kan komma att påverkas av ljusstörningar, beroende på
placering och utformning av belysning. För dessa kan vägen också utgöra en barriär. Ett
antal av de grova lövträden, även några jätteekar, kommer att avverkas. Det kommer att
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påverka livsmiljöerna för både insekter och fladdermöss negativt. Det lokala djur- och
växtlivet påverkas även negativt då odlingsrösen och åkerholmar tas bort på grund av
vägen.
Sverige har i konventionen om biologisk mångfald (CBD) förbundit sig att bevara
ekosystem och naturliga livsmiljöer samt att bibehålla livskraftiga populationer av arter i
deras naturliga miljö. En typ av livsmiljö eller habitat som är förknippat med hög biologisk
mångfald är så kallade jätteträd och särskilt skyddsvärda träd (mycket gamla träd eller
grova hålträd). Ett antal av de grova lövträden, även några jätteekar, kommer att avverkas,
vilket därmed motverkar uppfyllandet av miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap och God bebyggd miljö. Det lokala djur- och växtlivet påverkas negativt
då odlingsrösen och åkerholmar tas bort på grund av vägen.

6.6.

Samlade konsekvenser

Miljökonsekvenser i projektet sammanfattas nedan.

6.6.1. Landskap
Förbifarten kommer att ge en negativ påverkan på landskapet. Vägens placering i plan
sker så att den kan ta stöd i landskapets form och topografi. I det öppna odlingslandskapet
i söder ges vägen en låg profil. På så sätt prioriteras betraktarens upplevelser av
landskapet före trafikantens. Projektets effekter och konsekvenser kommer att bli olika
längs delar av vägsträckningen. I den del som har högt landskapsbildsvärde kommer de
negativa effekterna att bli stora, då vägen dras genom hagmarksområdet och
fragmenterar detta. I den södra delen, där vägen kommer att gå genom det öppna
odlingslandskapet, blir effekterna måttliga, medan effekterna i de slutna skogsområdena
blir små. Sammantaget blir effekterna på landskapet måttligt negativa.

6.6.2. Kulturmiljö
Kulturmark omvandlas till vägområde, vilket innebär förlust av vissa kulturlämningar och
en fragmentering av kulturlandskapet. Den nya vägdragningen bidrar till att minska
barriäreffekter mellan Voxtorps kyrka och det direkt omgivande kulturlandskapet.
Påverkan på kulturhistoriska element kan bli stor och kompensationsåtgärder kan
komma att behövas. Stenmurar kan flyttas och återuppföras, och hagmark återskapas där
äldre träd frihuggs och yngre träd hamlas. På så vis kan kulturlandskapets karaktär
bibehållas och påverkan kompenseras. Den nya vägen kommer att gå mycket nära eller
genom enstaka fornlämningsområden, som därmed påverkas negativt. Sammantaget blir
effekterna på kulturmiljön måttligt negativa.

6.6.3. Naturmiljö
Naturmark tas i anspråk till förmån för vägområde vilket leder till biotop- och
habitatförluster. Den ekologiska funktionen försämras för djur och växter då vägen skapar
en barriäreffekt. Ett antal ekar och andra stora träd kommer att tas bort, bland annat i
den utpekade nyckelbiotopen i ekallén vilket påverkar den biologiska mångfalden liksom
den estetiska upplevelsen. Ett antal biotopskyddade objekt kommer att påverkas negativt.
Rödlistade växter, insekter och fladdermöss i området riskerar att påverkas negativt.

68
511

Det kan inte uteslutas att förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus för vissa arter
kommer att försämras. Väl avvägda och genomarbetade kompensationsåtgärder kommer
att bli nödvändiga. Skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder har listats och arbetet
med dessa kommer att fortgå. Väl avvägda och genomarbetade kompensationsåtgärder
kommer att bli nödvändiga för påverkan på naturmiljön. Med detta underlag bedöms att
konsekvenserna för naturmiljö är måttliga till stora och negativa.

6.6.4. Rekreation och friluftsliv
För att minska de negativa effekterna och konsekvenserna för rekreation och friluftsliv i
området planeras flera åtgärder med passager över och under vägen. Närboende kommer
fortsatt erbjudas en god möjlighet till rekreation i närområdet. Genom att ett antal
alternativa möjligheter ges till passage av den nya väg 27 bedöms projektet endast ge små
negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv.

6.6.5. Hälsa och säkerhet
Effekterna av vägplanen på befolkning och hälsa bedöms i huvudsak innebära att
trafikmängden på befintlig väg genom Bor minskar eftersom genomfartstrafiken styrs
över till den nya förbifarten. Detta medför att buller och emissioner från vägtransporter
på befintlig vägsträcka minskar effekterna på en lokal nivå för människa och miljö. Enligt
bullerberäkningarna rör det sig om 14 bostäder som exponeras för en bullernivå över
riktvärden för utomhusmiljö efter att projektet genomförts. Inga fastigheter kommer ha
riktvärden som överskrids inomhus. Av dessa 14 bostäder kommer åtta erbjudas
bullerskyddsåtgärder, i en kombination av vägnära åtgärder (bullerskärmar) och
fastighetsnära åtgärder (skärmade uteplatser). För övriga sex bostäder överskrider
bullernivåerna knappt riktvärden för utomhusmiljö, och det har därför inte bedömts som
samhällsekonomiskt rimligt att vidta bullerskyddsåtgärder för dessa.
Sammantaget bidrar den nya vägens utformning till att minska påverkan av buller som
genereras av trafiken jämfört med nuläget. Eftersom sex bostäder fortfarande utsätts för
buller bedöms den nya vägsträckningen medför små negativa miljöeffekter och
konsekvenser för befolkning och hälsa.

6.6.6. Hushållning med naturresurser
Neutral masshantering eftersträvas och kommer i stort sett att uppnås. Projektets
masshantering kommer att medföra små konsekvenser. Påverkan på skogsbruket bedöms
som liten, då de områden som påverkas är förhållandevis små och delvis redan stämplade
för avverkning. Påverkan på jordbruket bedöms bli måttlig, och främst bestå i förlorad
areal. Tillgängligheten till åkermarken tillgodoses genom omledning av brukningsvägar.
Sammantaget bedöms projektet medföra små negativa konsekvenser avseende
naturresurser.

6.6.7. Yt- och grundvattenresurser
Dagvatten som kommer från vägen släpps ut i sjön Flåren via dikes- och ledningssystem
och en fördröjningsdamm, vilket utjämnar flödet och möjliggör rening av dagvatten.
Grundvattenförekomsten och vattenskyddsområdet kommer inte att påverkas av den nya
sträckningen för väg 27. Vid bron där nya väg 27 korsar den befintliga väg 27 kommer en
permanent grundvattenavsänkning att ske. Södergårdens markavvattningsföretag
kommer inte att påverkas negativt av den nya vägen. Sammantaget bedöms de negativa
effekterna på yt- och grundvattenresurser vara små till följd av projektet.
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6.6.8. Risk och säkerhet
Förbifarten förbi Bor passerar betydligt färre bostäder, varför risken för olyckor med
oskyddade trafikanter minskar. En längre sträcka med ny vägstandard förväntas minska
sannolikheten för olyckor med farligt gods. Vägen förses med faunastängsel vilket
minskar risken för viltolyckor. Risken för skada på naturområden bedöms som måttlig.
Sammantaget bedöms effekter och konsekvenser med avseende på risk och säkerhet
minska efter projektets genomförande.

6.6.9. Klimat
Vägplanen medför en klimatbelastning dels under byggskedet, dels under drifttiden.
Sammantaget bedöms effekter och konsekvenser för klimatet som små negativa.

6.6.10. Störningar och påverkan under byggskedet
De effekter och konsekvenser som vägplanen medför i byggskedet kommer att vara
märkbara under genomförandefasen, framför allt i form av ökade transporter, buller och
vibrationer. Effekterna är tillfälliga och kommer att upphöra när anläggandet är färdigt.
Vid arbeten i och kring vattenområden vidtas skyddsåtgärder för att eventuell påverkan
ska vara kortsiktig och att objekten snabbt ska återhämta sig. Under byggskedet kommer
skyddsvärda
naturobjekt
att påverkas om
inte
skyddsåtgärder
vidtas.
Sammanfattningsvis bedöms vägplanen medföra små negativa konsekvenser under
byggskedet.

6.6.11. Slutsats
Nollalternativet innebär att inga eller små konsekvenser bedöms uppkomma för
landskap, kulturmiljö, naturmiljö, rekreation och friluftsliv, hushållning med
naturresurser, yt- och grundvatten samt klimat. Måttliga negativa konsekvenser består
för boendemiljö och hälsa samt nuvarande risker ökar i takt med att trafikmängden på
väg 27 ökar i Bor och leder till måttliga till stora negativa konsekvenser. För naturmiljö
bedöms nollalternativet medföra positiva konsekvenser på grund av vidareutvecklad
kontinuitet. Den samlade bedömningen är att nollalternativet bedöms medföra små
negativa konsekvenser.
För projektet bedöms flera aspekter medföra små negativa konsekvenser. Måttligt
negativa konsekvenser bedöms uppstå för kulturmiljön och störningar under byggskedet.
De negativa effekterna på naturmiljö bedöms bli måttliga till stora. Den samlade
bedömningen är att konsekvenserna av planförslaget blir måttligt negativa. Utöver detta
kommer projektet medföra en riskreducering relativt nuläget på grund av förbättrad
trafiksäkerhet.
Förbifarten bedöms överensstämma med miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB kap
2). Inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas på grund av den nya vägen och
uppfyllande av miljökvalitetsnormerna kommer inte att försvåras. Inga riksintressen
kommer att påverkas negativt av vägen. Hushållning med mark- och vattenområden
bedöms uppfylla kraven i MB 3:4. Projektets överensstämmelse med miljöbalkens
allmänna hänsynregler, miljökvalitetsnormer och bestämmelser om hushållning med
mark och vatten beskrivs mer ingående i projektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
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7.

Markanspråk
markanvändning

och

pågående

Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar själva vägen med slänter och diken samt
faunastängsel med utrymme om 2 meter bakom för att ge väghållaren möjlighet till
skötsel och underhåll. På plankartorna framgår befintligt och nytt vägområde. Det är det
tillkommande vägområdet som innan granskning kommer att anges i
fastighetsförteckningens arealberäkning, det vill säga det som ligger utanför det befintliga
vägområdet för allmän väg.

7.1.

Vägrätt

Vägrätt uppkommer genom att väghållningsmyndigheten tar mark i anspråk för väg med
stöd av upprättad vägplan som beslutats genom fastställelseprövning. Vägrätten ger
väghållningsmyndigheten rätt att nyttja den mark som behövs för vägen.
Väghållningsmyndigheten får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över markens
användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig alster
och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken. Vägrätt upphör när vägen dras in.
Vägområdet för detta projekt kommer att utökas och ny mark kommer att tas i anspråk.
På plankartorna framgår nytt vägområde. Det är det tillkommande vägområdet som är
angivet i fastighetsförteckningens arealberäkning, det vill säga det som ligger utanför det
befintliga vägområdet för allmän väg.
Byggnation av vägen kan starta när vägrätt erhållits och innan ekonomisk uppgörelse har
träffats gällande intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då
marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för
ianspråktagandet med ränta och index tills betalning sker. Eventuella tvister avgörs i
domstol.
Tabell 7.1-1. Översiktlig beskrivning av mark som tas i anspråk med vägrätt (V)
Åtgärd enligt vägplanen

Beskrivning

V

Ny väg 27 förbi Bor

Nytt vägområde med

Areal

Typ av mark
3 200 m2

Annan öppen mark

vägrätt
13 000 m2

Impedimentmark

60 000 m2

Jordbruksmark

203 000 m2
5 900 m2

Totalt tas cirka 280 000 kvadratmeter i anspråk med vägrätt.
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Skogsmark
Tomtmark

7.2.

Inskränkt vägrätt

Inskränkt vägrätt innebär att väghållaren inte får full rätt att bestämma över
användningen av marken eller utrymmet. Vägrätten inskränks för väghållaren på så sätt
att vägrätten endast omfattar vattenledning, dike, rör, omgrävning och
fördröjningsmagasin under jord. På markytan kan den pågående markanvändningen i
stort sett fortgå opåverkad. Det vill säga om markägaren vill göra någon typ av förändring
av marken så måste samråd ske med väghållaren. Marken får exempelvis användas som
parkeringsplats men mark-ägaren får inte göra någon förändring under marken såsom
pålning eller ändra tyngden av marken, det vill säga schakta eller fylla. Ytformen på en
tryckbank får heller inte ändras men däremot kan odling få ske på den.
Den inskränkta vägrätten omfattar endast väghållarens rätt att nå anläggningen med sina
drift- och underhållsfordon.
Tabell 7.2-1 Översiktlig beskrivning av mark som tas i anspråk med inskränkt vägrätt (Vi).
Åtgärd enligt vägplanen

Beskrivning

Areal

Typ av mark

Vi1

Nytt vägområde

Vattenavledning, dike eller

220 m2

Impediment mark

med inskränkt

rör
550 m2

Jordbruksmark

2 100 m2

Skogsmark

640 m2

Impediment mark

860 m2

Jordbruksmark

350 m2

Skogsmark

160 m2

Jordbruksmark

vägrätt

Vi2

Nytt vägområde

Omgrävning av vattendrag

med inskränkt
vägrätt

Vi3

Nytt vägområde

Fördröjningsmagasin med

med inskränkt

buffertkapacitet

vägrätt

I projektet behöver inskränkt vägrätt tas för:


Vi1: Vattenanläggning i form av vattenledning, rör och dike. Väghållaren har
endast rätt att anlägga, underhålla och byta ut vattenledning/rör/dike.
Markägaren får använda marken så länge denna användning inte riskerar att
försvåra åtkomsten för underhåll och byte av vattenanläggningen, användningen
får heller inte medföra negativ påverkan på vägens eller väganordningens
utformning, funktion eller brukande.



Vi2: Omgrävning av vattendrag. Väghållaren har endast rätt att genomföra
omgrävningen av vattendraget och utföra underhåll vid behov. Markägaren får
använda marken så länge denna användning inte riskerar att försvåra åtkomsten
för underhåll, användningen får heller inte medföra negativ påverkan på vägens
eller väganordningens utformning, funktion eller brukande.
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Vi3: Fördröjningsmagasin. Väghållaren har endast rätt att anlägga och
underhålla fördröjningsmagasinet. Markägaren får använda marken så länge
denna användning inte riskerar att försvåra åtkomsten för underhåll av
fördröjningsmagasinet, användningen får heller inte medföra negativ påverkan
på vägens eller väganordningens utformning, funktion eller brukande.

Totalt tas cirka 4 900 kvadratmeter i anspråk med inskränkt vägrätt.

7.3.

Tillfällig nyttjanderätt

I vägplanen tas också mark i anspråk för tillfällig nyttjanderätt. Det vill säga mark som
endast ska nyttjas under byggtiden för att efter byggtid återgå till fastighetsägaren.
Byggnadstiden är beräknad att pågå under cirka 2,5 år. För att säkerhetsställa att tiden
som marken tas i anspråk kommer att vara tillräcklig kommer nyttjanderättstiden gälla
under byggtid samt två månader efter slutbesiktning, dock längst 33 månader från
byggstart.
Totalt tas cirka 143 000 kvadratmeter i anspråk för tillfällig nyttjanderätt
Tabell 7.3-1. Översiktlig beskrivning av mark som tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt (T)
Åtgärd enligt vägplanen

Beskrivning

Areal

Typ av mark

T1

För tillfälligt upplag

240 m2

Annan öppen mark

7 100 m2

Impediment mark

16 m2

Industriområde

20 800 m2

Jordbruksmark

102 800 m2

Skogsmark

1 200 m2

Tomtmark

240 m2

Impediment mark

1 200 m2

Industriområde

3 600 m2

Jordbruksmark

2 500 m2

Skogsmark

1 200 m2

Jordbruksmark

2 600 m2

Skogsmark

Tillfällig nyttjanderätt

och etablering

T2

Tillfällig nyttjanderätt

För

tillfällig

byggtrafik

T3

Tillfällig nyttjanderätt

För

tillfällig

omledning av trafik

7.4.

Indragning av väg

Indragning av väg från allmänt underhåll görs genom särskilt beslut i samband med att
vägplanen blir fastställd. Se kapitel 4.2.2 Förändring av allmän väg för beskrivning av
åtgärd.
Totalt lämnas cirka 31 700 m2 tillbaka för väg 27.
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7.5.

Konsekvenser för pågående markanvändning
7.5.1. Allmänt

Vägen kommer framförallt att ta jord- och skogsmark i anspråk samt ett område som är
avsatt som industriområde i kommunal planering (del av Bors norra industriområde som
ligger norr om Bor). Intrång i jordbruksmark har undvikits i den mån det varit möjligt.
Jord- och bergmassor som uppstår i projektet kommer att användas inom projektet som
fyllningsmassor med mera. Det kommer att bli ett överskott på cirka 20 500 m3
jordmassor (främst torv) vilka inte kommer att kunna användas i projektet. Dessa
kommer att köras till deponi.

7.5.2. Inlösen av fastighet
En bostadsfastighet, Voxtorps-Åsen 1:13, föreslås lösas in med hänsyn till utökat
vägområde. Tomten omfattar 9 479 kvadratmeter där vägrätt tas i anspråk för cirka 6 000
kvadratmeter.
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8.

Fortsatt arbete

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet kommer att sökas enligt miljöbalkens 11 kap
för de trummor och broar som ska anläggas med anledning av vägprojektet samt för
påverkan på grundvattennivåer vid anläggande av bron där nuvarande och nya väg 27
möts norr om hembygdsgården. Påverkan på grundvattennivåer behöver utredas
ytterligare i kommande skede.
I de fall fornlämning kommer att riskera att påverkas av vägprojektet kommer tillstånd
enligt kulturmiljölagen att inhämtas från länsstyrelsen.
För strandskyddat område längs Borån (100 meter på var sida om Borån) och objekt som
har generellt biotopskydd och som ligger inom vägområdet, upphör förbudet när
vägplanen fastställs. Kompensationsåtgärder för generellt biotopskydd kommer utformas
i samråd med tillsynsmyndigheten.
För arter som skyddas enligt Artskyddsförordningen behöver dispens sökas om de
kommer att påverkas på ett sätt som strider mot artskyddet.
Påträffas tidigare icke känd fornlämning, kulturlager eller fynd i samband med
markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.
Om föroreningar upptäcks i samband med anläggningsarbetena ska detta anmälas till
tillsynsmyndigheten och åtgärder bedömas tillsammans med tillsynsmyndigheten.
Anmälan kommer att göras till tillsynsmyndigheten innan dagvattenanläggning byggs.
Täkter, anläggande av upplag och deponier samt eventuella följdverksamheter som kan
uppkomma kan kräva tillstånd, anmälan eller samråd enligt miljöbalken. I senare skeden
kan ytterligare behov komma att identifieras, omfattningen kan därför komma att ändras.
Om ytor utanför gräns för tillfällig nyttjanderätt används för tillfälliga upplag av
entreprenören (mellanupplag) ska erforderlig anmälan eller tillstånd sökas alternativt
12:6-samråd genomföras av entreprenören.
Miljösäkringsarbetet pågår parallellt och kontinuerligt i projektet för att säkerställa att
fastställda åtgärder följer med in i entreprenadskedet.
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9.

Genomförande och finansiering

9.1.

Formell hantering

Denna granskningshandling är en del av vägplanen som kungörs för granskning under
våren 2021 och som sedan ska genomgå fastställelseprövning. Under tiden som
underlaget hålls tillgängligt för granskning kan berörda sakägare och övriga lämna
synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i
ett granskningsutlåtande som upprättas när granskningstiden är slut.
De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare
som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på
ändringen. Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för
granskning.
Vägplanen och granskningsutlåtandet översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över
planen. Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat
synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit
efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet.
Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan
godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas
överklagandet av regeringen.
Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 17–18 §§ väglagen
(1971:948).
Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om
det behövs samt eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som
måste följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens
plankartor.
När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande.
Det ger följande rättsverkningar:
 Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg
fastställelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet.

i

enlighet

med



Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För
den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare
ersättning.



Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast.

Detta innebär bland annat att väghållaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har
rätt, men också skyldighet, att lösa in mark som behövs permanent för vägen. Mark som
behövs permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I
fastighetsförteckningen framgår också markens storlek (areal) och vilka som är
fastighetsägare eller rättighetsinnehavare.
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Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av
anläggningen. På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som
berörs, vad den ska användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer
som berörs samt vilka som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har
rätt att börja använda mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men ska
meddela fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske.
Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra
byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs
för anläggningen.
Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen.
Detaljplan för Bors norra industriområde kommer att upphävas och en ny antas innan
denna vägplan fastställs. Detaljplanens gränser kommer då att anpassas till denna
vägplan.

9.2.

Berörda kommunala planer

Gällande detaljplan för området norr om Bor där trafikplatsen kommer att byggas,
fastigheten Bor 1:195 (Bors Norra verksamhetsområde), medger industriverksamhet.
Därför behöver kommunen upprätta en ny detaljplan som medger väganslutning, av- och
påfart från nya vägen samt se över gator och kvartersmark i området. Planförslaget har
varit ute på samråd. Enligt plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd
och granskning innan antagande. Inkomna synpunkter behandlas och eventuella
ändringar kommer att arbetas in i kommande granskningsversion. Kommunen verkar för
att planen antas innan Trafikverkets vägplan fastställs.

9.3.

Skydds- och förbättringsåtgärder som inte redovisas på
plankarta och fastställs

Ett antal skyddsåtgärder och försiktighetsmått avses vidtas för att skydda och bevara
viktiga värden för landskapsbild, natur- och kultur i området, till exempel
naturvärdesobjekt, men redovisas inte på plankartan och fastställs inte. Dessa redovisas
istället nedan.

9.3.1. Landskap
För att jordslänterna ska få samma karaktär som omgivande landskap kommer de att
täckas med avbaningsmassor från omgivande mark, som innehåller befintligt frömaterial.
Stödinsådd sker av enkel ängsfröblandning. Den brukningsbara marken kommer att
bevaras så nära vägen som möjligt. Även slänter på enskilda vägar kommer att kläs med
avbanad vegetationsjord.
Släntkrön och släntfot för samtliga slänter kommer att utformas mjukt och avrundat för
att möjliggöra en mjuk övergång till befintlig mark. Övergångar mellan skärning och bank
kommer att utformas som så kallad propellerbladsslänt.
Där vägen går i jordskärning kommer sidoområdet utformas med en lutning på 1:4 för
innerslänten samt en lutning på 1:2 för ytterslänt. Där vägen går på bank kommer
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släntlutningen vara 1:4. Där sidoräcke krävs av säkerhetsskäl eller där man vill minimera
vägens intrång används släntlutning 1:2.
Bergskärning utförs med släntlutning 5:1. Bergskärningar kommer av säkerhetsskäl möta
vägen med en jordslänt, som har sitt släntkrön minst 3 meter från vägbanans kant enligt
krav för Vägars och gators utformning, VGU.

9.3.2. Kulturmiljö
Vägen anpassas, både avseende lokalisering och utformning, för att minimera påverkan
på befintliga natur- och kulturvärden samt landskapets visuella kvaliteter. Väglinjen har
anpassats för att i möjligaste mån undvika fornlämningar, övriga kulturhistoriska
lämningar och andra kulturvärden.
Anslutningen mellan den befintliga väg 27 och den nya väg 27 planerades först ske med
en trafikplats nära hembygdsgården. Av bland annat kulturmiljöskäl flyttades korsningen
till strax norr om Bors norra industriområde.

9.3.3. Naturmiljö
I avsnitt 4.4 Skyddsåtgärder som redovisas på plankartan och fastställs beskrivs läge och
storlek för en faunapassage för större däggdjur. Nedan beskrivs hur denna passage
föreslås utformas för att underlätta rörelse och spridning av djur i landskapet:


Faunapassagen vid Brostugan rekommenderas att utformas som en bred, öppen
bro med jord och växtlighet under bron för att få ett så naturligt utseende som
möjligt. Med hänsyn till djurlivet kommer belysning av passagen att undvikas.

Faunapassager i vatten ska möjliggöra passage för fiskar och andra vattenlevande djur.
Markeringsstenar för utter kommer att placeras utanför passagerna, på båda sidor av
vägen.
För att minska barriäreffekten av faunastängslet anläggs dessutom faunapassager för små
och medelstora djur samt vattenlevande djur. Flera passager anläggs i form av
rörtrummor av olika dimensioner. Placering av faunapassagerna har i möjligaste mån
anpassats efter kända stråk för att underlätta passage för fauna. Sammanfattningsvis
föreslås fem faunapassager för djur i olika storlekar varav en för stora däggdjur, två är
anpassade för små till medelstora däggdjur och vattenlevande djur och två enbart för små
däggdjur.
Belysning planeras att anpassas för att i lägre utsträckning störa fladdermöss. Exempelvis
genom att gatubelysning endast förekommer i korsningar, med avskärmning av belysning
så att ljus endast riktas mot väg.
Där torvlagret eller en kombination av torv med dy blir djupare än 3 meter
rekommenderas att KC-pelare installeras. Denna typ av förstärkningsåtgärder minskar
miljöpåverkan samt påverkan på Borån och den befintliga kanalen kan utföras snabbt och
ingen ytterligare mark behövs tas i anspråk.
Utöver de skyddsåtgärder som fastställs i vägplanen kommer andra förslag på skydds- och
kompensationsåtgärder att utredas i nästa skede och inarbetas i förfrågningsunderlaget
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till entreprenören. Detta omfattar exempelvis ekologisk kompensation för påverkan på
biotopskyddade objekt, skapande av faunadepåer. Åtgärderna kommer att vara av en
sådan omfattning att påverkan på fridlysta arter i den utsträckning att förbuden i
Artskyddsförordningen inte aktualiseras. Åtgärderna kommer att utformas för att dessa i
kombina-tion med i vägplanen antagna skyddsåtgärder inte leder till en nettoförlust av
biologisk mångfald. För att tillåta en större frihet vid utformning av dessa åtgärder anges
de endast som förslag i framtagen MKB och kommer inte att arbetas in i vägplanen.
Kompensationsåtgärder i form av till exempel lågor med avverkade träd och/eller
flyttning av stenmurar kan komma att utföras.

9.3.4. Massbalans
Massbalans eftersträvas alltid i vägprojekt. Vid utformning av vägen har anpassningar
gjorts för att minimera massöverskott i projektet. Jord- och bergmaterial från vägen ska
så långt som möjligt återanvändas inom vägplanen och andra projekt. Deponering får
endast ske om ingen annan användning är möjlig. Avbaningsmassor ska användas till
landskapsanpassningar och återställande av mark inom vägplanen, framförallt i
vägslänter. Provtagning ska genomföras i senare skede för att utreda eventuell förekomst
av stenkolstjära vid båda anslutningar med befintlig väg 27. Eventuella tjärhaltiga
asfaltmassor hanteras enligt Trafikverkets riktlinjer.

9.3.5. Jord- och skogsbruk
För att den nya vägdragningen ska få så liten påverkan som möjligt och skapa ett väl
fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner kommer tillgängligheten till
fastigheter att säkerställas. Det görs genom passage i norr och en mindre avfart i söder,
strax norr om den södra plankorsningen. Strax söder om Rastavallens fotbollsplaner
planeras en vägbro som också gör det möjligt för trafik att passera vägen.

9.3.6. Yt- och grundvatten
Trummor i anslutning till markavvattningsföretaget i Bor har dimensionerats så att
skador på markavvattningsföretaget undviks.

9.3.7. Risk och säkerhet
Den aktuella väglinjen passerar färre bostäder. Risken för olyckor med oskyddade
trafikanter minskar därmed. Ny väg förbi Bor medför en lägre sträcka med ny vägstandard
vilket förväntas minska sannolikheten för olyckor med farligt gods.
Riskanalysen har arbetats fram för att identifiera risker under projektet. Den behandlar
omgivnings säkerhet (skyddsobjekt) respektive vägens säkerhet (riskobjekt) inom
utredningsområdet, i bygg och driftskedet för planerad anläggning. Riskklassen för
oönskade händelser delas i enligt klass 1 (låg risknivå, i allmänhet godtagbar), klass 2
(måttlig risknivå, säkerhetsåtgärder behöver övervägas) och klass 3 (hög risknivå, godtas
i allmänhet inte).
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Det finns ett antal riskreducerande åtgärder som planeras förutom dem som redan nämns
i vägplanen samt i plankartan.


For att minska risken för olyckor med vilt anläggs flyktramper, viltuthopp samt
färister.



For att minska risken för singelolyckor och olyckor med andra människor anläggs
belysning vid alla korsningar samt vägräcke där vägslänten har en brant sluttning.
Vägen förses med mitträcke. Utöver detta krävs ordinarie underhåll samt
vinterunderhåll.



Innan projektet börjar ska entreprenören framställa en projektspecifik miljöplan.
För att minska risken för skada på de fornlämningar eller känsliga naturobjekt,
framför allt jätteträd, som har identifierats i naturmiljö och
kulturmiljöutredningarna bör dessa stängslas in eller på annat sätt markeras i
terrängen. Entreprenören ska i miljöplanen beskriva hantering av förorenade
ämnen under byggskedet. Hantering vid vattendrag, brunnar och
naturvårdsområden ska undvikas och etableringsplatser ska inte anläggas i
känsliga miljöer. Stor försiktighet ska vidtas vid arbeten nära vattendrag för att
undvika utsläpp.

9.4.

Tidplan

Tidplan för fortsatt arbete framgår av figur 9.4-1. Syftet med vägplanen är att planera
vägens utformning med de försiktighets- och skyddsåtgärder som behövs med hänsyn till
vägens påverkan på omgivningen. Planen planeras att fastställas under 2021 och
byggstart planeras till år 2023. Byggskedet beräknas till 2,5 år.

Beslut om betydande
miljöpåverkan
april 2000

Granskning
våren 2020

Samrådsmöte
oktober 2018

MKB skickas till
länsstyrelsen
vinteren 2020/2021

Tidigt samrådsmöte
januari 2018

Fastställelseprövning
2021

Figur 9.4-1. Tidplan för projektet.

9.5.

Finansiering

Den kalkylerade totalkostnaden för detta vägprojekt uppgår till cirka 260 Mkr enligt 2019
års prisnivå. I totalkostnadsprognosen ingår förutom bedömd entreprenadkostnad även
kostnader för projektadministration, utredning och projektering, byggledning samt risker
och osäkerheter.
Utbyggnaden finansieras genom Regional transportplan.
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Samrådshandling för Regionplan för
Skåne 2022-2040
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Skåne.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till
Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040.
Region Jönköpings län bedömer att samrådshandling för Regionplan för Skåne är
väl utarbetad med tydlig struktur och sammanhållna strategier.

Information i ärendet
Det uttryckta syftet med Regionplanen är att planen ska vara ett stöd för den
fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala
och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för
invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala
utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”.

Beslutsunderlag
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Region Skåne

Samrådshandling för Regionplan för
Skåne 2022-2040
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040.

Sammanfattning
Region Jönköpings län bedömer att samrådshandling för Regionplan för Skåne är
väl utarbetad med tydlig struktur och sammanhållna strategier.

Synpunkter på förslaget
Region Skåne har sedan 2019 arbetat med att ta fram en regionplan för Skåne
utifrån ett nytt uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900).
Det uttryckta syftet med Regionplanen är att planen ska vara ett stöd för den
fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala
och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för
invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala
utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”.
Samrådshandlingen har en tydlig och pedagogisk struktur där planens
övergripande utvecklingsinriktning ”det flerkärniga Skåne” tar utgångspunkt i
relevanta mål, trender och utmaningar.
Den flerkärniga strukturen har under en längre tid varit en viktig utgångspunkt för
Skånes utveckling och det regionala perspektivet med flerkärnighetsmodellen har
beaktats i samtliga skånska kommuners översiktliga planering. Region Jönköpings
län ser den mellankommunala enigheten kring fysisk planering som en stor styrka
och viktig förutsättning för att kunna konkretisera regionplanen. Den befästa
regionala strukturbilden är också en fördel vid regional infrastrukturplanering.
Region Skånes sex planeringsstrategier bedöms vara relevanta i förhållande till
länets identifierade utmaningar. Utvecklingsinriktningen att stärka Skånes
utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- och bostadsregion är ett klokt sätt att
skapa samförstånd och förståelse för regional planering. Region Jönköpings län
ser dock en utmaning i att få en koppling och acceptans hela vägen från

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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vägledande regional strategi till faktiska beslut i enskilda kommunala
avvägningar. Eftersom den rådande trenden är att en stor del av länets utveckling
sker i västra delen av Skåne krävs en aktiv och sammanhållen planering i samtliga
kommuner för att upprätthålla förutsättningarna för tillväxtmotorer och
kommunhuvudorter i hela länet.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö

Ulf Fransson
T.f. Regional utvecklingsdirektör
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Detta är en regionplan
Regionplanen är en strategisk plan som omfattar hela
Skåne. Den ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna.
Regionplanen kommer tillsammans med de kommunala
översiktsplanerna att visa riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut. Regionplaneprocessen ska bidra
till att skapa grunden för en samhällsutveckling som
ger förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att
utvecklas och för att människor ska kunna bo och leva
i hela Skåne. Regionplanen ska ha den regionala skalan
i fokus och inriktas på de frågeställningar som kompletterar den kommunala översiktliga planeringen. Regionplanen är inte juridiskt bindande utan är vägledande
för efterföljande planering.

inriktningen är en fördjupning och vidareutveckling
av tidigare arbete inom Strukturbild för Skåne.
...överbrygga gapet mellan regionalt
tillväxtarbete och översiktsplaneringen

Regionplanen är den regionala utvecklingsstrategins
fysiska uttryck och beskriver strategier och principer
som ska utvecklas vidare och konkretiseras i den
kommunala översiktliga planeringen.
...se helheter och regionala utmaningar
och möjligheter

Särskilt målbilden och utvecklingsinriktningen med
planeringsstrategierna och planeringsprinciperna bidrar
till att vi gemensamt kan höja blicken och lösa utmaningarna vi alla står inför.

Därför regional planering

...diskutera och lösa frågor av mellankommunal

Vårt levnadssätt och omvärldens förutsättningar kräver
nya sätt att planera. Hur vi planerar för lokalisering
av verksamheter, service, bostäder och infrastruktur
har stor betydelse för vilken tillväxt, livskvalitet och
klimatpåverkan som skapas. Många planeringsfrågor
spänner över de kommunala och regionala gränserna
och vinner på att ses i ett regionalt sammanhang.
Det gäller till exempel infrastruktur och kollektivtrafik
samt förutsättningar för näringslivets utveckling, men
också klimat och energifrågor. Det handlar om vilka
villkor som ges för att människor ska kunna leva och
verka i hela Skåne. Därför behövs en regionplan som
hjälper oss att tillsammans...

och mellanregional karaktär

Infrastruktur och kollektivtrafik är sådana exempel.
Vi belyser det under de tematiska fördjupningarna
som i sin tur koppas till planeringsprinciperna.
...i olika sammanhang agera kring
gemensamma intressen

Bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära läge är ett
av flera sådana intressen. Du hittar detaljerad information under de tematiska fördjupningarna.
...stärka vår samordning och vårt samarbete

Utvecklingsinriktningen och genomförandet av regionplanen är centrala avsnitt för att fortsätta det gemensamma arbetet med regional fysisk planering.

...fördjupa vårt arbete med regional fysisk planering

Avsnittet om flerkärnighetsprincipen under utvecklings-
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Läsanvisningar

Tyck till om regionplanen

Regionplanen består av fem delar.

Just nu är vi i samrådsskedet för regionplanen och du
kan lämna synpunkter. Sedan kommer vi att sammanställa synpunkterna och det blir en granskning av
regionplanen under hösten 2021.

Mål och förutsättningar: Här finns information om
Region Skånes uppdrag, mål som planen förhåller sig
till, trender och utmaningar som påverkar utvecklingen
och framtida planering samt målbilden för regionplan
2022–2040.

Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom
att skicka e-post till region@skane.se.

Utvecklingsinriktning: Detta är regionplanens kärna.
Här beskrivs flerkärnighetsmodellen med planeringsstrategier och en strukturkarta. Detta avsnitt förtydligar den
övergripande rumsliga inriktningen för regionplanen.

Du kan också lämna synpunkter skriftligen till
Region Skåne, 291 89 Kristianstad.
Ange diarienummer 2019-RU000065 som referens.

Vad ska det leda till?

Tematiska fördjupningar: Denna del konkretiserar
planeringsstrategierna i form av ett antal fördjupningar
med planeringsprinciper. I detta avsnitt finns fyra tematiska fördjupningar och en sammanfattande regional
mark- och vattenanvändningskarta för Skåne.

De synpunkter som kommer in sammanställs i en samrådshandling. Synpunkterna ska bidra till att förbättra
regionplanen inför nästa beredning under hösten 2021.
De hjälper oss till exempel att identifiera frågor, oklarheter och målkonflikter som vi sedan kan bearbeta, lösa
eller förtydliga, beroende på vad det gäller.

Genomförande och uppföljning: I detta avsnitt
beskrivs hur regionplanen ska genomföras och följas upp.

Frågor?

Konsekvensbedömning: I detta avsnitt finns den
samlade konsekvensbedömningen av planförslaget till
ny regionplan för Skåne som en bilaga till planen.

Du som har frågor tveka inte att höra av dig till
regionplan@skane.se om det är något du undrar över.

Mål och
förutsättningar

Utvecklingsinriktning

Tematiska
fördjupningar

Genomförande
och uppföljning

Målbild

Planeringsstrategier

Planeringspriciper

Trender

Regionplanens kärna
och den övergripande
strategiska inriktningen.

Konkretiserar hur Skåne
kan utvecklas baserat på
planeringsstrategierna.

Konsekvensbedömning

Utmaningar

Strukturkarta

Tematiska kartor

Mål, planer, program

Mark- och vattenanvändningskarta
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Målår

Regionplan för Skåne ska vara ett stöd för den fysiska
planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de
mellankommunala och regionala planeringsfrågorna
samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Regionplanen har ett långsiktigt perspektiv med målår
2040 och utblick mot 2050. Förändringar i den fysiska
miljön tar tid och resurser och det är nödvändigt att ha
god framförhållning och arbeta med förankring under
lång tid. Eftersom regionplanen ska vara vägledande
för den efterföljande kommunala planeringen är det
viktigt att den valda tidshorisonten inte är för kortsiktig.
Tidshorisonten behöver även kopplas till andra regionala
strategier som påverkar den fysiska miljön, som Strategi
för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.

Efter en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap om
regional planering 2019 har Region Skåne ansvar för
att ta fram en regionplan. Planen ska vara vägledande
för beslut i den efterföljande kommunala planeringen
och bland annat ange grunddragen för användning av
mark- och vattenområden, verka för insatser som kan
bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan
tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till
att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

Förutsättningar för den
fysiska planeringen i Skåne

I Skåne har det sedan länge bedrivits ett arbete med
den fysiska planeringens regionala dimension. Genom
Strukturbild för Skåne har ett samarbete funnits sedan
2005 utifrån en önskan om en utvecklad dialog kring
samhällsplanering på regional nivå. Arbetsprocessen har
formats gemensamt av Region Skåne och de skånska
kommunerna.

Vi människor rör oss i en allt större geografi med allt
fler gränsöverskridande resor, transporter och samarbeten.
Regionplanen utgår ifrån trender, utmaningar och mål
som har särskild påverkan på den fysiska planeringen.

Trender

Strukturbild för Skåne har varit en viktig del av det regionala utvecklingsarbetet i Skåne. De fysiska strukturerna
utgör på många sätt grunden för samhällsutvecklingen
genom att de skapar förutsättningar för allt ifrån
företagande och tillväxt, till boende och integration,
pendling och transporter, rekreation och klimatpåverkan.
Därför är regionplaneuppdraget en förutsättning för
Skånes utveckling som helhet där vi gemensamt hittar
formerna för hur planeringsprocessen ska se ut och
bygger vidare på det samarbete som finns.

Skåne som en del av sin omvärld
Skåne är en del Öresundsregionen med över fyra miljoner
invånare och en internationell flygplats. Dessutom är Skåne
en port mellan Sverige och det kontinentala Europa. Dessa
geografiska förutsättningar gör kopplingen till omvärlden
till en viktig utvecklingsförutsättning för Skåne.
Förmågan att dra nytta av omlandets kritiska massa,
utveckla en gemensam gränsregional arbetsmarknad
och hantera utmaningar i form av större transport-
flöden och miljöbelastningar är avgörande för Skåne.
Det innebär att den fysiska planeringen måste se utanför
Skånes geografiska gränser och att samarbetet med våra
grannregioner i och utanför Sverige blir allt viktigare.

Målbild
Regionplanen ska vara ett verktyg för att stärka Skånes
utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- och bostadsregion och vara en gemensam grund som underlättar
samordning av fysiska strukturer över kommungränserna. Det är ett arbete där Region Skåne och de
skånska kommunerna tillsammans planerar det framtida
Skåne. Syftet är att skapa goda livsmiljöer för alla och i
hela Skåne, så att vi skåningar ska kunna bo i en kommun, arbeta i en annan och ha våra fritidsaktiviteter
i en tredje. Regionplanen har ett långsiktigt, regionalt
perspektiv för den fysiska planeringen i Skåne.

Handelsutbytet med Europa är av stor och ökande betydelse. Skåne har en omfattande transittrafik eftersom
en stor del av Sveriges och Skandinaviens varuflöde går
via Skåne. Trafiken har ökat kraftigt och förväntas öka
ännu mer, inte minst när Fehmarn Bältförbindelsen
öppnar 2029. Det innebär ett större tryck på infrastrukturen och behov av ökad kapacitet över Öresund och
upp i landet samt av att flytta över en större del av
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godset till sjöfart. Skåne är en mycket viktig hamnregion
för Sverige med betydande och ökande godsflöden.
Hamnarna i Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad
är viktiga strategiska noder för godstransporter till, från
och genom Skåne.

Oslo
Stockholm

Fehmarn Bältförbindelsen kommer att innebära en
väsentligt ökad tillgänglighet till norra Tyskland vilket
ger stora möjligheter att starkare koppla samman Skåne
med Tyskland och det kontinentala Europa. Det kommer
att underlätta arbetspendling och öka möjligheterna för
samverkan inom forskning och utveckling, till exempel
mellan MAX IV, ESS och systeranläggningar i Hamburg.

Göteborg

Globalisering

Greater Copenhagen

Minskade kostnader för transport och informations
överföring har under de senaste decennierna skapat
en alltmer sammanknuten värld där människor, varor,
kapital, tjänster och information kan distribueras och
röra sig allt enklare. Detta medför en mer gemensam
ekonomi, kultur och politik samt att information sprids
allt snabbare. Globaliseringen innebär ett utökat utbyte
med omvärlden men också en ökad konkurrens om
talangattraktion och etableringar av företag.

Hamburg

Klimatpåverkan, anpassning
och energiomställning
Klimatförändringarna orsakade av människan är vår tids
största utmaning. Behovet av nya lösningar för energi
och transporter är stora. För att minska utsläppen krävs
en omställning av energisystemet till fossilfria källor.
Här blir samhällsplaneringen avgörande för utvecklingen.
Klimatförändringarna kommer att få stora effekter på
Skåne. Det innebär framför allt ändrade nederbörds
mönster, ökade temperaturer och fler väderhändelser,
men också förlust av ekosystemtjänster och biologisk
mångfald. Klimatanpassning av kustområdena kommer
att vara av särskild vikt för Skånes del eftersom det finns
långa kuststräckor med sandstränder som är erosionsdrabbade. Samhällsplaneringen behöver rikta in sig på
att möta förändringarna och därmed minska sårbarheten
i samhället.
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Demografiska förändringar
Världens befolkning fortsätter att öka, dock något
långsammare än de senaste åren. Människor blir äldre
och friskare, vilket gör att befolkningen i vissa delar av
världen totalt sett blir äldre. Detta påverkar både den
ekonomiska utvecklingen och den sociala strukturen,
men skapar också ett ökat tryck på välfärdssystemen.
Sedan början av 1980-talet har Skånes folkmängd ökat
i snabbare takt än i riket som helhet, främst för att
inflyttningen till Skåne från utlandet har varit större
än rikssnittet. Under 2018 var folkökningen i Skåne
1,3 procent, vilket är en historiskt hög nivå. Under
den kommande tioårsperioden förväntas andelen äldre
och yngre öka i Skåne medan andelen i arbetsför ålder
förväntas minska. Det innebär att allt fler kommer att
behöva försörjas av allt färre. Åldersstrukturen skiljer
sig mellan Skånes västra och östra sida vilket påverkar
den naturliga folkökningen. I västra Skåne, framför allt
i sydväst, är befolkningen yngre och det föds många
barn, vilket ger en naturlig folkökning. Den östra sidan
av Skåne har nästan ingen naturlig folkökning. Västra
Skåne har därmed haft en mer gynnsam demografisk
utveckling utifrån den framtida arbetskraftsförsörjningen.
Befolkningstillväxten i Skåne sker framförallt i de större
städerna, vilket ökar de demografiska skillnaderna mellan
stad och landsbygd. Att säkerställa ett välfärdsutbud på

landsbygden i Skåne kan komma att bli en allt viktigare
fråga framöver. Det kräver att samhällsplanering och
finansiering kan möta dessa förändringar.

Befolkning Skåne utblick 2050
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Befolkningsutveckling i Skåne, prognos för 2029 och utblick till 2050.
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Befolkningsförändring i Skånes tätorter mellan 2010 och 2018.

Öppna kartan som PDF här.

Befolkningsförändring i Skånes tätorter relativt Skånes befolkningstillväxt mellan 2010 och 2018.

Öppna kartan som PDF här.
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Försörjningskvot per kommun 2018. Kartan visar försörjningsbördan för de som är i arbetsför ålder.
Försörjningskvoten för Skåne år 2018 är ungefär 85,1.

Öppna kartan som PDF här.

Försörjningskvot per kommun 2028. Kartan visar försörjningsbördan för de som är i arbetsför ålder.
Försörjningskvoten för Skåne år 2028 är ungefär 90,7.

Öppna kartan som PDF här.
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Skillnader i livsvillkor
Den ekonomiska standarden har ökat stadigt i Sverige
men är ojämnt fördelad. Det beror till stor del på att
den inte växer lika starkt i alla grupper, främst beroende
på om man har arbete eller inte. Även inkomsterna av
kapital har ökat markant vilket framför allt kommit de
övre inkomstskikten till del. Den växande andelen äldre
påverkar också de ökande klyftorna och det finns allt
fler pensionärer med låg inkomst. Utrikes födda och
ensamstående kvinnor med barn är andra grupper med
låg inkomst som bidrar till allt större skillnader mellan
olika gruppers levnadsstandard.

Bostadsmarknaden i Skåne fungerar inte lika väl för
alla delar av befolkningen, vilket skapar en ökad
obalans på bostadsmarknaden. Det finns exempelvis
grupper med låga inkomster som inte har tillgång till
bostadsmarknaden. Det finns ett glapp mellan det
demografiska behovet av bostäder och den köpkraftiga
efterfrågan som driver bostadsbyggandet. Glappet förväntas öka framöver om byggandet minskar. Det finns
också ett historiskt glapp på grund av ett tidigare för
lågt byggande under många år. Trots ett högt bostadsbyggande de senaste åren står detta för ett litet procentuellt tillskott årligen då den stora delen av framtidens
bostäder redan är byggda. Den höga byggtakten skapar
inte tillräcklig rörlighet i det befintliga beståndet för att
hushåll med låga inkomster ska kunna få, och behålla,
en bostad. Personer med låga inkomster har det svårast
på bostadsmarknaden. Det gäller framför allt ungdomar
och nyanlända. Samhällsplaneringen är en avgörande
del i att bidra till att lösa utmaningarna.

Hälsoskillnaderna är stora i EU, liksom som i Sverige
och i Skåne. Trots ett prioriterat arbete med att minska
sociala skillnader i hälsa har dessa kvarstått och i vissa
fall ökat. Region Skånes folkhälsoenkät 2019 visade
kvarstående eller ökande hälsoskillnader, där skillnaden
i förväntad återstående medellivslängd mellan grupper
med kort respektive lång utbildning har ökat sedan
början av 1990-talet. Mellan olika kommuner i Skåne
skiljer sig befolkningens medellivslängd med som mest
drygt fyra år. Personer med låg utbildningsnivå och de
som står utanför arbetsmarknaden har i de flesta fall sämst
hälsa. I dessa grupper ses oftare riskbeteenden avseende
låg fysisk aktivitet, rökning, alkoholvanor och matvanor.
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Andel med bra självskattad hälsa uppdelat på kön och utbildningsnivå.

Andel med bra självskattad hälsa i Skånes kommuner.

Öppna kartan som PDF här.
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Digitalisering
Digitaliseringen är en av de stora trenderna som
förändrar förutsättningarna i vår omvärld. De senaste
årtiondena har det skett stora digitala förändringar på
arbetsmarknaden och inom välfärdstjänster.
I det allt mer digitaliserade samhället krävs också insatser för att alla ska ha samma möjlighet att tillgodogöra
sig information och ta del av samhällstjänster. Annars
riskerar delar av befolkningen att hamna i ett digitalt
utanförskap. Att planera för den digitala infrastrukturen
är en viktig del i det strategiska arbetet med att skapa
hållbara fysiska strukturer som gör det möjligt att bo,
leva och verka i hela Skåne.
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Utmaningar för Skåne
Utmaningarna pekar ut ett antal områden där den fysiska planeringen kan påverka utvecklingen.
De baseras på tidigare beskrivna trender och förutsättningar samt synliggör vissa motsättningar.

En planering som motverkar
orättfärdiga skillnader och även
verkar för goda livsmiljöer för alla
Socioekonomiska förutsättningar avspeglar sig såväl i
boendestandard, hälsa och livslängd som i utbildningsoch inkomstnivå. Orättfärdiga skillnader minskar tilltro
och tillit till demokratiska institutioner och bidrar till
sociala motsättningar och oro. Samhällsplaneringen
behöver skapa förutsättningar för goda livsmiljöer,
där tillgången till natur och rekreation är säkrad samt
främjar goda hållbara levnadsmönster som motverkar
ohälsa. Den fysiska planeringen kan inte ensam skapa
ett socialt hållbart och inkluderande samhälle, men den
kan bidra till att dämpa boendesegregationens konsekvenser och skapa bättre förutsättningar för integration
och en hälsosam livsstil.

En planering som möjliggör
hållbar tillväxt
Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv med
hållbar mark- och vattenanvändning finns det möjlighet
att skapa en välmående miljö med fungerande ekosystem
och biologisk mångfald, samtidigt som regional tillväxt
möjliggörs. Samhällsplaneringen måste skapa möjligheter som minskar avtrycken på miljön och klimatet,
då det kommer att krävas en omställning inom bland
annat resande och transporter, byggande, konsumtion,
livsmedelsproduktion och energiförsörjning.
I södra delen av Sverige produceras för lite el i förhållande till antalet hushåll och företag i området och till
elanvändningen. Skåne är därför beroende av elöverföring
från andra delar av Sverige och från grannländerna,
vilket innebär en högre risk för effektbrist än i övriga
landet. Stamnätets ledningar för överföring av el från
norra Sverige har dessutom en begränsad överföringskapacitet till södra Sverige, vilket ofta sammanfaller
med de timmar på dygnet när elbehovet är som störst.

Samhället behöver energi för produktion och distribution
av varor och tjänster samt transporter. Graden av självförsörjning av el är inte bara en resurs- eller näringslivsfråga utan även en långsiktig säkerhetsfråga för Skåne.

15

546

MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR | Utmaningar för Skåne

Regionplan för Skåne 2022–2040

En planering som säkerställer en ökad
tillgänglighet i regionen och även ett
hållbart innovativt transportsystem
Transportsektorns utmaning är att minska energianvändningen och klimatpåverkan samt att ställa om till
ett fossilfritt transportsystem, samtidigt som kraven på
ökad regional tillgänglighet ökar. Det kommer att vara
nödvändigt att fortsätta överflyttningen av både personoch godstransporter till järnvägen för att klara utmaningen. Utvecklingen av järnvägssystemet hindras dock
av kapacitetsbrist, eftersatt underhåll och långa investeringsprocesser, vilket skapar sårbarhet i systemet.
Teknikutveckling, digitalisering och elektrifiering av
transportsystemet kan bidra till att möta kraven på
ett hållbart transportsystem. Samhällsplaneringen kan
främja en helhetssyn på utvecklingen av bebyggelse
kopplad till utveckling av transportsystemet. Det kommer
att behövas en effektiv markanvändning där kollektivtrafiken är strukturbildande.

En planering som skapar
förutsättningar för både växande
städer samt utvecklar den
flerkärniga ortsstrukturen
Skånes utveckling går mot en mer fåkärnig struktur med
en stark tillväxt i sydvästra Skåne. Det är en utmaning
att kunna gynna snabbt växande storstäder och samtidigt
stärka den flerkärniga ortsstrukturen, båda delarna behövs
för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft.
Det finns stora skillnader mellan Skånes olika delar och
kommunerna står inför olika utmaningar och möjligheter.
Det kommer att behövas samverkan kring gemensamma
utmaningar och nyckelfrågor framöver samtidigt som
de skilda förutsättningarna bemöts. Stora samhälls
investeringar behöver användas kostnadseffektivt samtidigt som värden som är svåra att kvantifiera riskerar att
nedprioriteras och gå förlorade.
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En planering som stärker Skånes
globala konkurrenskraft och möjliggör
ökad integration med omvärlden
Kopplingen till omvärlden blir allt viktigare. Ökade
transportflöden kräver infrastrukturinvesteringar som
i sin tur ställer stora krav på samhällsplaneringen men
också på medfinansiering i ett läge där regioner och
kommuner har en alltmer ansträngd ekonomi. Fler
nationer väljer att sluta sig mot omvärlden vilket kan
påverka möjligheten att resa och handla. Globala kriser
som pandemier och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge
kan påverka vår möjlighet att interagera med omvärlden.
För Skåne som gränsregion är det nödvändigt att
fortsätta samarbeta för att överbrygga kvarvarande
gränshinder. Ett fortsatt nationellt och internationellt
samarbete, ett utvecklat samarbete med grannregioner
och övriga svenska storstadsregioner kommer att vara
viktigt för att möta den ökade konkurrensen om arbetskraft och talang.

En planering som skapar förutsättningar
för en bebyggelseutveckling och en
hållbar markanvändning
Ett effektivt markutnyttjande med förtätad bebyggelse
skapar förutsättningar för hållbara samhällen med hög
servicegrad. Konkurrensen om marken kommer att
öka i takt med ökad befolkningstillväxt och utvecklad
transportinfrastruktur. För att säkerställa den biologiska
mångfalden, livsmedelsförsörjningen, hushållning med
naturresurserna och klimatanpassningen behövs ett
effektivt markutnyttjande, skydd av värdefull natur,
avsättning och utveckling av mångfunktionella ytor för
fördröjning och rening av vatten samt hushållning med
jordbruksmark och grön- och vattenområden.
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Internationella och nationella mål

Det långsiktiga målet för den svenska klimat- och energipolitiken är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären senast år 2045. För att nå
målet har flera etappmål och ett särskilt sektorsmål för
inrikestransporter beslutats.

Samtliga internationella och nationella mål genom
syrar de regionala utvecklingsstrategiska planerna och
programmen. De kommer även att vara framträdande
i regionplanen på olika sätt.

Den nationella planen för transportsystemet, som fastställs av regeringen, innehåller investeringar i europavägnätet samt järnvägar, liksom driftoch underhåll och
bärighetsåtgärder på det nationella och regionala järnvägs- och vägnätet.

FN:s globala hållbarhetsagenda omfattar 17 mål och
sätter fyra utmaningar i fokus: att minska extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att
lösa klimatkrisen. Liksom i Skånes regionala utvecklingsstrategi kräver regional fysisk planering att arbetet
går i linje med dessa mål för att skapa en hållbar utveckling. Avstämningen mot FN:s hållbarhetsmål sätter det
regionala arbetet i ett globalt sammanhang.

FN:s konvention om barns rättigheter har blivit svensk
lag. Det innebär ett förtydligande av att domstolar och
rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av
barnkonventionen. Den är ett viktigt verktyg för att
säkerställa att barns rättigheter tillgodoses.

Genom Parisavtalet förbinder sig medlemsstaterna att
begränsa utsläppen av växthusgaser. Avtalet har ratificerats av EU och är därmed styrande även för klimat och
energiarbetet i Sverige. Då resor och transporter utgör en
stor del av utsläppen är planeringen av transportsystemet
tätt kopplat till dessa åtaganden. Även byggindustrin har
en viktig roll i utsläppsminskningen genom lokalisering,
produktion och energieffektiva byggnader.

Politik för gestaltad livsmiljö har formulerat ambitionen
med ett samhällsbygge som sätter människan i centrum,
där fler ska få bo och leva i inkluderande, väl gestaltade
och långsiktigt hållbara livsmiljöer. Det nationella målet
för gestaltad livsmiljö innebär att arkitektur, form och
design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre
segregerat samhälle.

De svenska miljömålen omfattar ett generationsmål
och sexton miljökvalitetsmål med tillhörande etappmål.
Det nationella generationsmålet, som slår fast att förut
sättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom
en generation, är vägledande för miljöarbetet på alla
nivåer i samhället.

Internationell nivå

Agenda 2030

Nationell nivå

Regional nivå

De svenska miljömålen

Regional utvecklingsstrategi

De svenska energioch klimatmålen

Strategi för ett hållbart
transportsystem i Skåne

Nationell plan för
transportsystemet

Skånebilden

Barnkonventionen

Regional transportinfrastrukturplan

Politik för gestaltad
livsmiljö

Trafikförsörjningsprogram
för Skåne
Skånska åtgärder för
miljömålen
Klimat- och energistrategi
för Skåne
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Regionala mål
Regional utvecklingsstrategi –
Det öppna Skåne 2030
Visionen konkretiseras i sex stycken visionsmål som i
sin tur har underrubriker som beskriver hur dessa ska
nås. Flera av visionsmålen ger en riktning för regionplanens innehåll, särskilt att Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor, att mångfalden av goda livsmiljöer ska
stärkas och att Skåne ska ha en god miljö och en hållbar
resursanvändning.

Den regionala utvecklingsstrategin beskriver en gemensam vision om hur Skåne ska utvecklas till 2030. Fysisk
planering är en del av utvecklingen och regionplanen är
det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin.

Det öppna Skåne 2030

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

”Skåne är hållbart, vilket innebär att både människan och platsen mår bra. Skåne är en förebild
i klimatarbetet och en motor för teknikutveckling
och innovation där åtaganden enligt Parisavtalet
är en drivkraft.
Här har alla människor likvärdiga möjligheter
att förverkliga sina mål i livet. Att vara delaktig
i samhället och engagera sig i den gemensamma
framtiden är en självklarhet. Demokratin fungerar
genom att ett brett spektrum av uppfattningar
välkomnas.
Här finns livskvalitet, trygghet och framtidstro.
Mångfalden är ett starkt signum, vilket innebär
respekt för allas livsval och åsikter. I Det öppna
Skåne rör sig människor fritt över gränserna mellan
regioner och länder. Integrationen tillvaratar nya
kompetenser för Skånes utveckling. Här finns
något för alla: människor, upplevelser, arbete,
kultur, rekreation, idrott, kapital, nya idéer, entreprenörskap, utbildning, god miljö, natur, dofter
och smaker. Allt byggt på en grund av miljömässig,
social och ekonomisk hållbarhet, de tre hållbarhetsdimensionerna i FN:s Agenda 2030 som utgör
grunden för hållbar utveckling.”
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Transportmål

Programmet anger planerna för regionens trafikutveckling
och utgör ett viktigt underlag i framtagandet av regionplanen och särskilt mark- och vattenanvändningen för
beslutade åtgärder.

Länsplanen för regional transportinfrastruktur, Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029, utgör ett
viktigt underlag i framtagandet av regionplanen. Planen
som tagits fram av Region Skåne på uppdrag av regeringen visar, tillsammans med regeringens nationella
plan för transportsystemet, vilka investeringar som ska
göras i Skåne under perioden. Planen bygger på dialog
med kommuner, näringsliv och andra intressenter.
En fördjupning av transportinfrastrukturplanen finns
i form av Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Det är en
fördjupning avseende cykelsatsningar och hanterar cykelvägar utmed statliga vägar samt statlig medfinansiering
till kommunala cykelvägar. Regionalt viktiga cykelstråk
är en viktig del i den fysiska planeringen av Skåne.
Regionplanen tar in båda dessa planer, tar höjd för möjlig utveckling till 2040, samt gör en utblick till 2050.

I planeringen för 2040 och i utblick 2050 utgör strategidokumentet Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne
2050 ett viktigt underlag för arbetet med denna regionplan och används även i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet. Strategin ska vara vägledande för framtida
satsningar i befintlig infrastruktur och nyinvesteringar
i Skånes transportsystem. Strategin visar att det är av
största vikt att planera med en tydlig riktning samtidigt
som samverkan med övrig samhällsplanering sker på ett
effektivt sätt. Den i strategin uppsatta färdmedelsfördelningen anger en tydlig riktning för hur transportsystemet
ska utvecklas till att bli mer miljömässigt, ekonomiskt
och socialt hållbart.

En process har påbörjats för att ta fram en ny regional
transportinfrastrukturplan för Skåne. Denna kommer att
löpa parallellt med regionplaneprocessen och planerat
antagande är juni 2022. Den nu gällande regionala
transportinfrastrukturplanen för Skåne omfattar åren
2018–2029. Den nya RTI-planen kommer att gälla
2022–2033 alternativt 2022-2037, vilket kommer kommer
att beslutas av regeringen under våren 2021.

Överenskommelsen Skånebilden undertecknades 2015 av
Region Skåne och sju skånska kommuner. Skånebilden
ligger som plattform för de satsningar som krävs för att
tillförsäkra behovet i Skåne, med effekter för hela Sverige.

OSLO

STOCKHOLM

Region Skåne ska i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram
fastställa målen för den regionala kollektivtrafiken. Det
görs i Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030, ett
strategiskt dokument som övergripande ska beskriva det
samlade behovet för all kollektivtrafik i Skåne.
BLEKINGE

KÖPENHAMN

HAMBURG

Höghastighetsbana

Skånebilden.

20

551

Skånebanan

Västkustbanan

HH-Förbindelse

Öresundsmetro

MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR | Mål, planer och program

Regionplan för Skåne 2022–2040

Miljö- och klimatmål

bindande. De regionala perspektiven och värdet för Skåne
i stort inarbetas genomgående i regionplanens utvecklings
inriktning och tematiska fördjupningar. Kommunernas
översiktliga planering är viktig för att genomföra den
regionala utvecklingen och det är först genom översikts
planerna som regionplanen kommer att konkretiseras.

Miljö- och klimatfrågor spänner över många samhällsområden och är viktiga förutsättningar för en hållbar
regional utveckling.
Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att samordna det
regionala arbetet med att nå de nationella miljömålen.
För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka
förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen
Skåne tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Fem
utmaningar lyfts som särskilt viktiga: hållbara transporter, hänsyn till hav, sjöar och vattendrag, hushållning
med mark- och vattenresurser, skydd av natur- och
kulturvärden samt hållbar konsumtion.

I Skåne samarbetar kommunerna i delregioner med
att ta fram strukturplaner som dels är kopplade till kommunernas översiktsplaner och dels till Strukturbild för
Skåne och nu regionplanen. Familjen Helsingborg och
MalmöLundregionen har beslutade strukturplaner och
Skåne Nordost arbetar med att ta fram sin strukturplan
parallellt med regionplaneprocessen. Strukturplanerna
ska visa gemensamma ställningstaganden och vara ett
stöd för den översiktliga planeringen. De ska dessutom
vara ett underlag för dialog med bland annat Region
Skåne. De har ett tydligt regionalt fokus och är därför
värdefulla som underlag för regionplanen.

Klimat- och energistrategi för Skåne ska ge vägledning för
länets klimat- och energiarbete. Den innehåller regionala
målsättningar och prioriterade åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030. Strategin tas fram av Länsstyrelsen
Skåne.
Klimatmål för Skåne till år 2030 är:

Region Skånes analys av kommunernas översiktsplaner
visar att samtliga har ett regionalt perspektiv med stort
fokus på Skånes flerkärnighet.

• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80
procent lägre än år 1990.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Enligt PBL ska det framgå av regionplanen hur hänsyn
tagits till kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning.
Det hänger väl samman med förutsättningarna för
bebyggelseutvecklingen i Skåne. Länsstyrelsen ansvarar
för att ge kommunerna råd, information och underlag för
deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen i
Skåne följde 2018 upp läget gällande kommunala riktlinjer
för bostadsförsörjning i Skåne. Det materialet används
för att ta hänsyn till kommunala riktlinjer i regionplanen,
liksom kompletterande information från respektive
kommun i de fall riktlinjer tagits fram efter 2018.

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne
ska vara högst fem ton koldioxidekvivalenter per
person och år.
• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent
lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent
förnybar energi.
• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara
minst 30 procent och andelen resor som görs med
kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala
antalet resor i Skåne.
• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara
minst 30 procent och andelen resor som görs med
kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala
antalet resor i Skåne.
• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne
ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Kommunala planer, mål och program
Regionplanen ska enligt PBL ange hur hänsyn har tagits
till kommunala mål, planer och program som har
betydelse för en hållbar utveckling i länet. Regionplanen
ska även ge vägledning för beslut om översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser, men den är inte
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Arbetsmarknad och tillgång
till utbildning
Utbildningssystemet har en avgörande betydelse för
arbetsmarknaden och tillväxten. I en internationell
jämförelse är Sverige en kvalificerad kunskapsekonomi
och för att kunna behålla denna position krävs att fler
klarar gymnasiet, att dimensionering och planering av
utbildningssystemet bättre svarar mot arbetsmarknadens
behov, att fler utbildar sig inom bristyrken och att livslångt lärande blir en naturlig del av arbetslivet. Fortsatt
digitalisering och automatisering leder till hög strukturomvandling i arbetsmarknadens mellanskikt. Den
framtida arbetsmarknaden kommer att efterfråga nya
kompetenser som vi idag inte ens anar och konkurrensen på den globala marknaden är knivskarp.

Den fysiska planeringen skapar förutsättningar för tillgängligheten och närheten till utbildningsinstitutioner.
En kartläggning av yrkesutbildningarnas geografiska fördelning i Skåne är ett möjligt tillägg till regionplanen.
Genom ett medvetet regionalt samarbete kan utbildningsmöjligheter inom yrkesvux (gymnasial yrkesutbildning för vuxna) och yrkeshögskoleutbildning fördelas
över den geografiska ytan på ett bättre sätt för att
minska de samlade pendlingstiderna och bättre avspegla
arbetsplatserna i utbildningsortens närområde. Arbetsgivare kan motiveras till att ta en större roll i samspelet
mellan utbildning och arbetsliv. Deras agerande påverkar
vilka utbildningar studerande väljer och hur övergången
från utbildning till arbetsliv går. Arbetsgivare kan också
bidra till att påverka utbildningars innehåll och upplägg
och de kan bistå med praktikplatser.

Skåne har Sveriges lägsta sysselsättningsgrad, samtidigt
som många företag har svårt att hitta rätt kompetens för
att kunna utvecklas. Även inom offentlig sektor råder
stor brist på utbildade i till exempel pedagogiska yrken
och sjukvårdsyrken. I sviterna av coronapandemin har
det uppstått ett stort behov av omställningsförmåga
för individer på arbetsmarknaden. För att fler ska välja
utbildning måste den vara lättillgänglig. Den geografiska tillgängligheten till utbildning har mycket stor
betydelse för benägenheten till vidareutbildning och
omställning. Sverige har under lång tid präglats av ökad
urbanisering som gör att migration av arbetskraft till
större städer skapar bristsituationer i mindre orter.
Urbaniseringstrenden påverkar även näringslivet som
kan tvingas flytta för att hitta den arbetskraft de behöver.
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Utvecklingsinriktningen tar utgångspunkt i regionplanens
målbild samt i de utmaningar som Region Skåne identifierat som särskilt viktiga för den fysiska planeringen i
Skåne att bemöta. Den består av sex övergripande planeringsstrategier samt en strukturkarta som tillsammans
utgör planens övergripande strategiska riktning. Dessa
konkretiseras i planens tematiska fördjupningar i form
av planeringsprinciper samt i den regionala mark- och
vattenanvändningskartan.

bygden består av en variation av olika typer av bygder
med skilda karaktärer, från slättbygdens öppna jordbrukslandskap till mellanbygdens småbrutna landskap
och skogsbygdens sammanhängande skogsområden.
Med kust på tre sidor är avståndet till hav och strand
aldrig långt.
Den flerkärniga strukturen med en hög tätortstäthet,
korta avstånd och ett landskap som stark identitets
bärare är en stor styrka för Skåne. Mångfalden av olika
miljöer och orter sammanbundna av infrastruktur och
kollektivtrafik ger Skånes invånare tillgång till ett brett
utbud av arbetstillfällen, boendemiljöer, utbildningsmöjligheter, naturupplevelser och fritidsaktiviteter inom
nära avstånd.

Utvecklingsinriktningen pekar ut en tydlig regional
riktning och verkar för avvägningar som skapar hållbara
fysiska strukturer som långsiktigt gynnar Skåne som helhet.

Det flerkärniga Skåne

Pendlingen inom Skåne är stor och växer i takt med att
befolkningen ökar. Den sträcker sig också i hög grad
över kommungränserna. Interaktionen mellan de östra
och västra delarna av Skåne är dock låg vilket har skapat
en tudelad arbetsmarknad med negativa effekter på tillgången till arbete och näringslivsutveckling. Det ställer
krav på den fysiska planeringen att möjliggöra ökad
rörlighet inom Skåne.

Skåne är med sina 1,4 miljoner invånare en av Sveriges
tre storstadsregioner. Tillsammans med Köpenhamn
och Öresundsregionen utgör Skåne dessutom en europeisk storstadsregion med över fyra miljoner invånare.
Malmö är ett självklart nav i Skåne men regionen domineras inte av en storstad med omland. Skåne utmärker
sig genom att ha både en storstad, flera större städer
och en ortstruktur med många självständiga orter på
liten yta. Det innebär även att det i Skåne finns en unik
närhet mellan stad och landsbygd. Den skånska lands-

Strategi:

Strategi:

Växa effektivt
med en balanserad
och hållbar mark- och
vattenanvändning

Utveckla flerkärnigheten
och stärka samspelet
mellan stad och land

Strategi:
Stärka tillgängligheten
och binda samman Skåne

Det
flerkärniga
Skåne

Strategi:
Planera för en god
miljö och en hållbar
resursanvändning

Strategi:
Strategi:

Stärka mångfalden
av attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer med
tillgång till rekreation

Stärka Skånes relationer
med omvärlden
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Arbete

Tennis

Klättring
Fiske
Paddling
Saluhall

Konst
HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG

Konst

KRISTIANSTAD

Vandring
Djurpark

Konst
Landskrona

Romantik
Arbete

Köpenhamn
Tivoli

LUND

Hem
& familj

Sommarstuga

Kiviks
marknad

Malmöfestivalen
MALMÖ

Semesterresor

Mormor
& morfar

Hästtävling

Konferens
Ystad

Bad

Trelleborg

Julmarknad

Akvarellkurs

I Skåne är det enkelt att bo i en kommun, arbeta i en annan och tillbringa sin fritid i en tredje.

Lokala arbetsmarknadsregioner i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.
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Arbetspendling till, från och inom Skåne.

Öppna kartan som PDF här.

Flerkärnighetsmodellen har länge varit en viktig
utgångspunkt för den regionala fysiska planeringen
i Skåne. När Strategier för det flerkärniga Skåne antogs
2013 hade beslutet föregåtts av ett brett dialog- och
analysarbete. Bland annat analyserades fyra alternativa
långsiktiga framtidsscenarier med utgångspunkt från
effekter på tillväxt, transportsystemet, klimatpåverkan
samt social hållbarhet och integration. Scenarierna som
analyserades kan förenklat benämnas som utspridd,

Utspridd

enkärnig, fåkärnig och flerkärnig. Scenarierna hade alla
för- och nackdelar men den flerkärniga utvecklingen
var på många sätt mest fördelaktig då den bidrar till
ökad regional balans samt skapar förutsättningar för
bättre matchning på den regionala arbetsmarknaden.
Det flerkärniga scenariot skapar även särskilt goda förutsättningar till ökat kollektivtrafikresande genom god
samordning mellan transportsystem och bebyggelse.

Flerkärnig

Enkärnig

Kartorna visar fyra alternativ till långsiktiga framtidsscenarier som togs fram till Strategier för det flerkärniga Skåne 2013.
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Region Skåne lät under 2020 genomföra en analys av
hur det regionala perspektivet beaktas i Skånes översiktsplaner. Analysen visar att samtliga kommuner har
ett regionalt perspektiv med ett stort fokus på Skånes
flerkärnighet. Merparten av kommunerna lyfter regionala kärnor och tillväxtmotorer och ser vikten av att
vidareutveckla kopplingen mellan dessa. Det framgick
även att nyare översiktsplaner har ett tydligare regionalt
perspektiv än äldre planer. Inför uppstarten av arbetet
med regionplanen genomfördes dialogmöten med
planerare från Skånes kommuner. Ett tydligt medskick
var att hålla fast vid flerkärnighetsmodellen. Strategier
för det flerkärniga Skåne har också fått genomslag i den
regionala infrastruktur- och kollektivtrafikplaneringens
strategiska inriktning.
Utvecklingsinriktningen för regionplanen är fortsatt ett
flerkärnigt Skåne men modellen behöver anpassas efter
pågående utveckling och för att möta Skånes aktuella
utmaningar.
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Planeringsstrategier

Utveckla flerkärnigheten och stärka
samspelet mellan stad och land
I Skåne finns en mångfald av orter och en unik närhet
mellan stad och landsbygd. Den flerkärniga strukturen
ska stärkas för att skapa attraktiva livsmiljöer och konkurrenskraft i hela Skåne. Skåne består av en variation
av tillväxtmotorer, regionala kärnor, orter och byar.
Genom att öka förståelsen för det ömsesidiga beroendet
kan Skåne skapa en utveckling där alla delar stärks utifrån sina kvaliteter. Skåne ska bygga vidare på befintlig
ortstruktur med en tydligt sammanhållen bebyggelse
inom orterna. Det behövs en kraftsamling för att stärka
Skånes större städer som tillväxtmotorer för att öka hela
regionens konkurrenskraft, både nationellt och internationellt. De regionala kärnorna ska utvecklas utifrån
sina geografiska lägen och funktioner samt i högre grad
kunna stärka utvecklingen i sitt omland och Skåne. De
lokala kärnorna ska stärkas för att kunna erbjuda grundläggande service och utgöra betydelsefulla mötesplatser

för sitt närområde. Arbetsplatser, bostäder och handel
ska främst utvecklas i kollektivtrafiknära lägen för att
stärka Skånes utveckling som flerkärnig arbets- och
bostadsregion. Landsbygdens roll ska lyftas, inte bara
i relation till det urbana utan som en självständig och
central drivkraft. En livskraftig landsbygd är en förutsättning för att man ska kunna bo, verka och leva
i hela Skåne.
Det krävs ett aktivt och medvetet arbete för att värna
om och utveckla Skånes flerkärnighet. I detta arbete
är mellankommunal samverkan centralt, både mellan
enskilda kommuner men också inom olika delregionala
skånska samarbeten. Genom en framsynt fysisk planering som inkluderar både stad och landsbygd har
Skåne förutsättningar att utvecklas till en hållbar och
livskraftig region.
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Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

Att stärka tillgängligheten och säkerställa en väl utbyggd
transportinfrastruktur är nödvändigt för att binda
samman det flerkärniga Skåne och stärka regionens
utveckling. Tillgängligheten ska förbättras till Skånes
arbetsplatser, urbana miljöer och kultur samt natur och
grönområden. Fysisk och digital närhet ska säkerställa
en god tillgänglighet till hela Skåne och omvärlden.
För landsbygden behövs utvecklade mobilitetstjänster
och hållbara alternativ för bilen. Kapaciteten i Skånes
transportinfrastruktur är hårt utnyttjad och det behövs
satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik på både
järnväg och väg. Satsningar behövs på de prioriterade
regionala stråken för personresor, godstransporter,
kollektivtrafik och cykel för att binda samman det
flerkärniga Skåne. Det är även viktigt att agera för ökade
satsningar på fler spår, nya stationer, godsnoder och utecklade kollektivtrafikkoncept. Dessutom är det viktigt
att de skånska aktörerna fortsätter att verka för att åtgärda
flaskhalsarna i den skånska transportinfrastrukturen.

Satsningar på kollektivtrafik och cykel ska tillsammans
med beteendepåverkan stärka det hållbara resandet.
Omställningen till ett klimatneutralt och energisnålt
transportsystem ska innefatta såväl högre nyttjande av
sjöfart och järnväg som fordon med fossilfria drivmedel.
I ett sammanhållet Skåne är utbyggda IT-tjänster med
en stärkt digitalisering av välfärden avgörande. Det ställer
krav på ökad tillgång till bredband. För att företag och
invånare ska kunna verka och leva i ett Skåne med hög
livskvalitet måste den tekniska infrastrukturen fungera.
Skåne ska satsa på att utveckla och förvalta den tekniska
infrastrukturen på ett robust och säkert sätt genom
framsynthet och samarbete inom och utanför Skåne.
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Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande
livsmiljöer med tillgång till rekreation

Att erbjuda attraktiva livsmiljöer såväl i städer och tätorter som på landsbygden är en viktig framtidsfråga för
Skåne. De nya miljöer som skapas behöver vara socialt
hållbara och skapas utifrån människans behov för att
därigenom främja hälsa, integration, jämlikhet, trygghet
och tolerans. Den fysiska planeringen ska bidra till att
utveckla miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet och
sociala möten samt ger möjlighet till avkoppling och
återhämtning i natur- och kulturlandskapet. Det offentliga rummet spelar en viktig roll för att ge utrymme
för möten människor emellan. I Skåne ska det offentliga
rummet utvecklas för att skapa dynamiska mötesplatser
där människor möts och sociala relationer kan utvecklas. Genom fysisk planering finns möjlighet att tillföra
funktioner och kvaliteter till platser som bidrar till integration, jämställdhet och som främjar barns utveckling.
Alla ska ha nära till grönområden av bra kvalitet och
det ska vara enkelt att nå naturen genom hållbart och

kollektivt resande. Kvaliteten på närmiljö och tillgång
till rekreation har stor betydelse för människors hälsa
och livskvalitet, vilket i hög grad har aktualiserats under
coronapandemin.
En väl fungerande bostadsmarknad är också av vikt för
att säkerställa en god livsmiljö för invånarna och främja
Skånes tillväxt. En god bostadssituation för alla är en
central faktor för den enskilda individen och en förutsättning för att nå den positiva samhällsutveckling som
eftersträvas i Skåne. Det krävs regional samsyn och ett
gemensamt arbete mellan bostadsmarknadens aktörer
för att utveckla den skånska bostadsmarknaden. Fysisk
planering skapar förutsättningar som påverkar människors livsmiljö och det kommer att vara avgörande att
aktörerna samverkar för att utveckla Skåne till en attraktiv plats, var och en utifrån sitt ansvarsområde.
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Växa effektivt med en balanserad och
hållbar mark- och vattenanvändning

Skåne ska ha en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning samtidigt som regionen växer såväl befolkningsmässigt som med fler arbetstillfällen. Skånes tillväxt
medför konkurrens om markens användning som
behöver hanteras av den fysiska planeringen genom att
olika samhällsintressen sammanvägs innan beslut fattas.
Mark- och vattenanvändningsfrågorna berör många
aktörer och medför också att ekonomiska värden ställs
mot andra värden. Det är därför viktigt att aktörerna
har en grundläggande samsyn och en fortsatt diskussion
som stärker helhetsperspektivet. En balanserad och
effektiv mark- och vattenanvändning med sammanhållen bebyggelse och en helhetssyn avseende trafik-,

bebyggelse-, blå- och grönstruktur är nödvändig för
Skånes attraktionskraft och hållbara utveckling. När Skåne
utvecklas kommer värdefull jordbruksmark ibland att
behöva tas i anspråk och det är då viktigt att detta sker
efter noggrant övervägande och analys av effekterna av
exploateringen. Genom att tillvarata lägen med goda
kommunikationer kan Skåne fortsätta att utvecklas mot
en alltmer sammanhållen och integrerad region med
positiva effekter för bostadsbyggande, arbetsmarknad
och näringsliv som följd. Därigenom finns det potential
att bidra till minskad klimatpåverkan och en effektiv
resursanvändning samt att tillvarata investeringar i
infrastruktur och kollektivtrafik.
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Planera för en god miljö
och en hållbar resursanvändning

Det ska finnas en rik biologisk mångfald i Skåne. Skogar,
hav, kuster, sjöar, vattendrag och landskap ska må bra.
Mark, vatten och luft ska vara så rena att människor,
djur, växter och kulturvärden inte tar skada. Genom god
planering ska förutsättningar skapas för välfungerande
ekosystem på land såväl som i vatten. Havet som omger
Skåne ska vara i ekologisk balans och förses med vatten
från friska vattendrag och levande sjöar. Den blågröna
infrastrukturen ska leverera en mångfald av ekosystemtjänster och garantera bevarandet av arter med positiva
ekonomiska, ekologiska och sociala effekter för samhället.
Hot som miljö- och klimatpåverkan och konkurrens
om mark gör det särskilt viktigt att skydda och utveckla
dessa strukturer, både i landskapet och i städerna. Att
säkerställa blågrön infrastruktur av tillräcklig kvalitet och
kvantitet är avgörande för människors hälsa och livskvalitet och en långsiktigt hållbar utveckling i Skåne.

Skåne ska vara en resilient region som genom flexibilitet,
mångfald, anpassningsförmåga och robusthet har en
förmåga att förebygga och hantera både kända och
okända påfrestningar. Skånes aktörer ska verka för ett
klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Arbetet med
utsläppsminskning och klimatanpassning måste gå hand
i hand. Klimat- och miljöfrågorna sträcker sig över administrativa gränser vilket ställer krav på samverkan i planering av vatten, regionala stråk av blågrön infrastruktur,
biologisk mångfald, rekreations- och friluftsliv, besöksnäring och energiförsörjning. Insatserna ska bidra till
regionala och nationella miljömål.
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Stärka Skånes relationer med omvärlden
Skåne har ett strategiskt och fördelaktigt geografiskt läge
som port mellan Skandinavien och det kontinentala
Europa. Det innebär att Skånes utveckling i hög grad är
beroende av relationerna med omgivningen. Fehmarn
Bältförbindelsen skapar nya möjligheter och framtida
nya stambanor knyter Skåne tätare samman med regionerna i Sydsverige, Östersjöområdet och övriga Europa.
För att stärka Skånes konkurrenskraft, nationellt och
internationellt, är det viktigt att se möjligheten med och
dra nytta av det geografiska läget. Samarbetet med Danmark och inom södra Sverige ska fortsätta att utvecklas.
Det är viktigt att fortsatt verka för minskade gränshinder.
Angelägna frågor handlar även om att undanröja flaskhalsar, öka resiliensen och skapa redundans i förbindelser över Öresund för tillförlitlig gods- och persontrafik
till och från det kontinentala Europa. Det ställer krav
på stärkt och utvecklad kapacitet för gränsöverskridande
transporter. Det är centralt att fortsatt verka för genom-

förande av Skånebilden med ny fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör samt Öresundsmetro mellan
Malmö och Köpenhamn. En av de viktigaste satsningarna för framtiden är utbyggnaden av en ny stambana.
De skånska aktörerna behöver gemensamt agera för att
den nya stambanan och stationerna i Malmö, Lund och
Hässleholm realiseras på ett sätt som bidrar till lokal,
regional och nationell utveckling. Den nya stambanan
har också en viktig funktion för att öka tillgängligheten
till Köpenhamns flygplats.
Samtidigt som Skåne blir mer beroende av omvärlden
är det nödvändigt att säkerställa god krisberedskap,
robusthet och skydd av samhällsviktig verksamhet.
De skånska hamnarna har en nyckelroll för import,
export och transittrafiken genom regionen. Det är viktigt
att tillgängligheten till hamnarna utvecklas i takt med
ökade internationella godsvolymer och transporter.
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Strukturkarta
Strukturkartan visar Skånes ortsstruktur, den regionala
blågröna infrastrukturen och transportinfrastrukturen

med sikte på 2040. På följande sidor finns en närmare
beskrivning av kartans innehåll och innebörd.
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Den flerkärniga ortsstrukturen
Den flerkärniga ortsstrukturen utblick 2040
N

Infrastruktur utblick 2040

av Skåne
med stor betydelse för regionens utveckling.
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som
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nod
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följande förändringar:

Nationell tillväxtmotor
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.
Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Hamn

Corehamn och strategisk hamn i fallande
Förbinder
• Kommunhuvudorterna
får enstorleksordning.
tydligare roll
och pekas
Skåne med kontinenten. Viktiga för framförallt europeiska handelsflöden
och
även
för
persontrafik.
ut som lokala kärnor.

Regional kärna
Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg och
Ystad. Ängelholm utreds som potentiell regional kärna.

Viktigt transportinfrastrukturstråk

• Malmö
Lund viktiga
pekasstråk
utförsom
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Lokal kärna
Kommunhuvudorter.

Kartan illustrerar Skånes flerkärniga ortsstruktur med
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för hela Skåne samt grann-

Blågrön infrastruktur av regional betydelse utblick 2040

regionerna. Knyter Skåne närmre de övriga svenska storstadsregionerna
och Europa. Möjliggör utveckling av regional kollektivtrafik.
• Ängelholms
potentiella roll som regional kärna ska
Behov av nya förbindelser över Öresund
undersökas
närmare under samrådsskedet.
Viktiga för fortsatt tillväxt samt för att sprida och öka integrationen mellan
Skåne och Danmark. Utgörs av fast förbindelse.

Grönområden av regional betydelse med stora
ekologiska och rekreativa värden.
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Skånes tillväxtmotorer i samspel med sitt omland
samt att de tillsammans med Region Skåne representerar Skåne och driver regionala frågor på nationell nivå.
Tillväxtmotorerna är beroende av Skånes regionala och
lokala kärnor samt landsbygden för kompetensförsörjning, bostadsutbud, tillgång till varierade livsmiljöer,
livsmedelsförsörjning samt rekreation och fritidsutbud.

Tillväxtmotorerna har en viktig roll för att driva utvecklingen och generera attraktionskraft till Skåne. De ska
förse regionens invånare med arbetstillfällen och ett
kunskapsintensivt näringsliv, högre utbildning, specialistsjukvård och ett brett handels- och kulturutbud. Starka
tillväxtmotorer påverkar hela Skåne positivt. Det är
viktigt att tillväxtmotorerna tar initiativ till och gemensamt driver mellankommunala och delregionala frågor
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Malmö och Lund som gemensam nationell tillväxtmotor
till sydvästra Skåne. Detta stärker orternas tillväxtkraft
men innebär samtidigt utmaningar med att möta den
stora befolkningsökningen på ett hållbart sätt. Orterna
behöver växa effektivt med en hållbar markanvändning.
Andra utmaningar handlar om att allt fler har svårt att
efterfråga bostäder på marknadens villkor och att skillnader
i hälsa och välfärd ökar.

Malmö och Lund med närliggande kommuner har
störst befolkningskoncentration och befolkningstillväxt
i Skåne. Malmö är en av Sveriges tre storstäder och
Skånes klart största stad med ett brett utbud av arbets
tillfällen, kultur, handel och upplevelser. Det ger staden
en unik dragningskraft. Lund är en av Nordens största
student- och utbildningsstäder och har en framträdande
roll inom högre utbildning, forskning, innovation och
företagande. Tillsammans och med den starka kopplingen till Köpenhamn har orterna en stark tillväxtkraft
och möjlighet att agera motor både regionalt och
nationellt.

Viktiga utvecklingsfrågor för att stärka Malmö och Lund
som nationell tillväxtmotor är förbättrad internationell
tillgänglighet och minskade gränshinder samt ökad sysselsättningsgrad och minskade sociala skillnader. Därför
är det viktigt att fortsätta utveckla samarbetet inom Öresundsregionen. Det är avgörande att gemensamt verka för
kapacitetsstärkande infrastruktursatsningar som stärker
kopplingarna till Malmö och Lund.

Till 2040 väntas Skånes befolkning växa med omkring
250 000 invånare och en stor del av befolknings
tillväxten väntas även fortsättningsvis koncentreras
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Helsingborg
Helsingborg är en tillväxtmotor och ett nav i nordvästra
Skåne med ett strategiskt läge inom Öresundsregionen.
Staden har haft en stark befolkningstillväxt och har likt
Skånes övriga större städer en viktig roll för att förse
närliggande kommuner med arbetstillfällen samt ett
brett utbud av kultur, handel och upplevelser.
Helsingborg väntas ha en fortsatt stark befolknings
ökning och en viktig utvecklingsfråga är att hantera
tillväxten på ett hållbart sätt. Andra utmaningar är att
allt fler har svårt att efterfråga bostäder på marknadens
villkor och att skillnader i hälsa och välfärd ökar.
För att ytterligare stärka Helsingborg i sin roll som motor
för tillväxt i hela Skåne är kopplingen till Danmark och
integrationen inom Öresundsregionen av stor betydelse.

Den viktigaste satsningen är en fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör. Den skulle öka integrationen inom Öresundsregionen, öppna upp en större
arbetsmarknad, bidra till näringslivsutveckling och öka
stadens tillväxtkraft. God tillgänglighet till den planerade nya stambanan behöver säkerställas. Helsingborg
har länge arbetat med att utveckla stadens stationsnära
lägen vilket bidrar till att ta tillvara investeringar i kollektivtrafik och infrastruktur. Detta kommer att vara en
fortsatt viktig framtidsfråga.
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den största på södra stambanan mellan Stockholm och
Lund. Det gör Hässleholm till en viktig järnvägsknut
och kollektivtrafiknod både regionalt och nationellt.
Den planerade nya stambanan med station i Hässleholm
kommer att öka betydelsen ytterligare och är en central
utvecklingsfråga för nordöstra Skåne, såväl som för
Skåne som helhet. Stationen kommer att ha ett upp
tagningsområde som sträcker även utanför Skånes gränser.

Kristianstad och Hässleholm
Kristianstad och Hässleholm spelar en nyckelroll i
Skånes flerkärniga ortsstruktur. Orterna är betydelsefulla kärnor för nordöstra Skåne, delar av Blekinge och
Kronoberg och är viktiga för att skapa regional balans.
Tillsammans har de en viktig roll att fylla som skånsk
tillväxtmotor. De båda kommunerna har haft en positiv
befolkningsutveckling men deras tillväxtkraft behöver
stärkas för att kunna driva utvecklingen i Skåne.
Orterna behöver fortsätta att gemensamt identifiera
och utveckla sina styrkor och komplementära roller.
Nordöstra Skåne har ett rikt och varierat utbud av natur
och rekreationsmöjligheter och utmärker sig inom
Skåne med en stor andel gröna och blå miljöer i form
av skog, sjöar och våtmarker med mera. Kristianstad är
Skånes fjärde största stad med en attraktiv stadskärna
och ett brett handelsutbud samt en högskola. I Hässleholm möts tre järnvägsstråk och centralstationen är

För att stärka orternas tillväxtkraft spelar transport
infrastruktur och kollektivtrafik en central roll. Idag
finns det behov av stärkt kapacitet på Skånebanan mellan
Kristianstad och Hässleholm. I stråket mellan Hässleholm
och Lund behövs både stärkt kapacitet och kortare
restider vilket den nya stambanan ska bidra till. Detta
skulle knyta orterna närmare varandra och stärka nordöstra
Skånes integration i Öresundsregionen samt knyta Skånes
arbetsmarknadsregioner närmare varandra. För att få
önskad effekt är det viktigt att stationen stärker befintliga
strukturer i Hässleholms tätort och i kollektivtrafiksystemet. Likaså behöver den klara ett stort resandeunderlag
och möjliggöra effektiva byten. Det är viktigt att arbeta
aktivt med stadsutveckling med utgångspunkt från
stationen som attraktivitets- och tillväxtfaktor.
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Skånes regionala kärnor i samspel med sitt omland
De regionala kärnorna är större orter med betydelse
för sitt omland. De spelar även en viktig roll för Skåne
och den flerkärniga ortsstrukturen utifrån sina geografiska lägen och funktioner. Kärnorna behöver förse sitt
omland med arbetstillfällen, service samt handels- och

kulturutbud. De är både beroende av goda kopplingar
till sitt omland och till tillväxtmotorerna. Likt tillväxt
motorerna är det viktigt att de regionala kärnorna tar
en ledarroll och är drivande i mellankommunal och
delregional samverkan.
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Ystad
Ystads utveckling är viktig för att stärka Skånes flerkärniga ortstruktur och för Skåne som helhet. Som
regional kärna för sydöstra Skåne fyller Ystad en särskilt
viktig funktion eftersom avståndet till närmaste tillväxtmotor är långt. Sydöstra Skåne är beroende av interaktionen med Malmö och Lund. Dagens kapacitetsbrist
på Ystad- och Österlenbanan är därför en viktig utmaning då den medför störningskänslighet och begränsar
möjligheterna till utökat trafikutbud och minskade

restider. För att Ystad ska stärkas som regional kärna och
i högre grad kunna driva utvecklingen behövs en fortsatt samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne,
där Ystad fortsätter att leda arbetet. Ystad erbjuder
service och handel till sitt omland, är en betydande
målpunkt för besöksnäring genom närheten till havet
och sin historiska stadskärna och har även viktiga färjeförbindelser för gods- och persontrafik.
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Landskrona och Trelleborg
Landskrona och Trelleborg är regionala kärnor utifrån
sina geografiska lägen och funktioner. Landskrona har
god tillgänglighet till Skånes tillväxtmotorer vilket ger
en stor utvecklingspotential. Samtidigt behöver Landskrona stärka sin roll som attraktiv kärna för sitt omland
och öka sitt influensområde. Även Trelleborg har ett

fördelaktigt geografiskt läge som ger stor utvecklingspotential. Stadens attraktivitet kan stärkas ytterligare i takt
med att Trelleborg utvecklar sin identitet som kuststad.
Trelleborg fyller en viktig funktion som logistiksnod
och port till Skåne och har en viktig roll för att Skåne
ska utvecklas till en hållbar gods- och logistikregion.

42

573

UTVECKLINGSINRIKTNING | Strukturkarta

Regionplan för Skåne 2022–2040

Ängelholm som potentiell regional kärna
Ängelholm är storleksmässigt jämförbar med Landskrona
och Trelleborg och har en viktig roll för sitt omland
genom att erbjuda arbetstillfällen, ett varierat näringsliv,
handel och service. Det geografiska läget med närhet till
Helsingborg, Danmark och Halland gör att Ängelholm
kan spela en strategiskt viktig roll för att stärka integrationen inom Greater Copenhagen. Dessa förutsätt-

ningar gör det potentiellt intressant att peka ut orten
som regional kärna. I det fortsatta regionplanearbetet
behöver frågan studeras vidare i dialog med Ängelholm
och kommunerna i nordvästra Skåne för att avgöra innebörden och effekterna av ett sådant ställningstagande.
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Lokala kärnor
De lokala kärnorna är tätorter som erbjuder grundläggande service och utgör viktiga mötesplatser för sitt
närmaste omland. Som kommunhuvudorter fyller de
även en viktig demokratisk funktion som samlingsplats
för kommunens offentliga funktioner och service.
För den flerkärniga skånska ortsstrukturen är det viktigt

att arbeta för att upprätthålla grundläggande service i
dessa orter och utveckla deras funktion som mötesplats.
Viktiga utvecklingsfrågor handlar om levande centrum,
attraktiva boenden, hållbar mobilitet samt god tillgänglighet med kollektivtrafik till närmaste regionala kärna
eller tillväxtmotor.
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Den flerkärniga ortsstrukturen utblick 2040
N

Infrastruktur utblick 2040
Flygplats
Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad-Österlen
flygplats. Köpenhamns flygplats har en avgörande betydelse för skånskt
näringsliv och som en internationell nod för regionens invånare.

Nationell tillväxtmotor
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.
Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Hamn
Corehamn och strategisk hamn i fallande storleksordning. Förbinder
Skåne med kontinenten. Viktiga för framförallt europeiska handelsflöden
och även för persontrafik.

Regional kärna
Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg och
Ystad. Ängelholm utreds som potentiell regional kärna.

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som är
särskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla samman
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Lokal kärna
Kommunhuvudorter.

Farled
Viktiga farleder för gods- och persontrafik på havet.

Blågrön
infrastruktur
av regional betydelse utblick 2040
Blågrön
infrastruktur

Planerad ny stambana
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regionerna. Knyter Skåne närmre de övriga svenska storstadsregionerna
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Skåne och Danmark. Utgörs av fast förbindelse.
ett finmaskigare
nät. Befintliga stråk med utvecklingspotential finns främst längs vattendrag i landskapet. Nya
stråk kan byggas i strategiska lägen utifrån mindre gröna
områden och fragment såsom dungar, kraftledningsgator,
småvatten med mera.

Prioriterat grönt samband
Prioriterade gröna samband som ligger till grund för att
skapa en sammanhängande grönstruktur i Skåne.
Utgörs främst av kusterna, å- och bäckdalar,
sammanhängande betesmarker och skogspartier.
Befintligt grönområde
Grönområden av regional betydelse med stora
ekologiska och rekreativa värden.

Kartan illustrerar översiktligt Skånes regionala blågröna
infrastruktur med sikte på 2040. Den visar befintliga grön
områden av regional betydelse och de prioriterade gröna
samband som behövs för att binda samman områdena.
Grönområden av regional betydelse med stora ekologiska
och rekreativa värden ligger främst i de centrala och
norra delarna av Skåne, kring åsarna, sjöarna och i mellan
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Transportinfrastruktur
Infrastruktur utblick 2040

Kartan illustrerar översiktligt Skånes transport
infrastruktur med sikte på 2040. Den visar viktiga
stråk för regionala person- och godstransporter samt
transportinfrastruktur som ingår i det transeuropeiska
transportnätet (TEN-T). Kartan visar även behov av
större satsningar på infrastruktur i nya sträckningar
som är viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden.
Dessa tar utgångspunkt i Skånebilden.

Flygplats
Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad-Österlen
flygplats. Köpenhamns flygplats har en avgörande betydelse för skånskt
näringsliv och som en internationell nod för regionens invånare.
Hamn
Corehamn och strategisk hamn i fallande storleksordning. Förbinder
Skåne med kontinenten. Viktiga för framförallt europeiska handelsflöden
och även för persontrafik.
Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som är
särskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla samman
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Nya fasta förbindelser över Öresund bidrar till att
Öresundsregionen kan fortsätta växa och utvecklas
som en av Skandinaviens viktigaste tillväxtregioner.
Öresundsbrons anslutningar måste förbättras och
planeringen för nya förbindelser behöver fortsätta.

Farled
Viktiga farleder för gods- och persontrafik på havet.
Planerad ny stambana
Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, Lund och
Malmö. Viktiga framtida transportnoder för hela Skåne samt grannregionerna. Knyter Skåne närmre de övriga svenska storstadsregionerna
och Europa. Möjliggör utveckling av regional kollektivtrafik.
Behov av nya förbindelser över Öresund
Viktiga för fortsatt tillväxt samt för att sprida och öka integrationen mellan
Skåne och Danmark. Utgörs av fast förbindelse.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
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ger nordvästra Skåne liknande möjligheter som bron
har gett Lund och mellersta Skåne. Öresundsmetron
blir ett viktigt verktyg för att Malmö och Köpenhamn
sammanlänkas till en stark storstad som blir en regional
och nationell ekonomisk motor. I ett långsiktigt perspektiv
behövs båda förbindelserna och det är viktigt att skapa
handlingsberedskap för en sådan utveckling.

Köpenhamns flygplats är en gemensam trafikknutpunkt
för både Danmark och södra Sverige. Tillgången till
flygplatsen skapar attraktionskraft. Flygplatsen utsätts
för en ökande konkurrens från andra europeiska
flygplatser i till exempel Amsterdam och Berlin. Ett
viktigt gemensamt mål inom Greater Copenhagen är att
tillgängligheten till flygplatsen ska öka, i synnerhet med
kollektivtrafik från hela Greater Copenhagen, Jylland
och Fyn, Sverige och Nordtyskland.

En av de viktigaste satsningarna för framtiden är etablering och utbyggnad av nya stambanor. Den bidrar både
till ökad kapacitet för regional kollektivtrafik och till att
knyta Skåne närmare omvärlden.

Strukturkarta
Öppna strukturkartan som PDF här.

47

578

TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR | Strukturkarta

Regionplan för Skåne 2022–2040

Tematiska fördjupningar
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Denna del omfattar fyra övergripande teman som konkretiserar planeringsstrategierna. Temana fördjupas
utefter sakområden med tillhörande planeringsprinciper. Regionala mark- och vattenanvändningskartan för
Skåne ligger sist i detta avsnitt.

Bebyggelseutveckling
Utvecklingen av bebyggelsen i Skåne ska bidra till att
skapa inkluderande, väl gestaltade, långsiktigt hållbara
och hälsofrämjande livsmiljöer med regional tillgänglighet för alla. Bebyggelsen behöver utformas så att den
både är resurseffektiv och samtidigt bidrar till utveckling av näringsliv och bostadsbyggande. Den måste
också anpassas till ett förändrat klimat och utföras med
minsta möjliga klimatpåverkan. Det finns även socioekonomiska skillnader i Skåne som leder till att alla
inte har samma möjlighet till goda och hälsosamma livsmiljöer. Dessa utmaningar och målkonflikter behöver

hanteras i bebyggelseutvecklingen. De vägval som görs
i efterföljande kommunal planering har stor inverkan
på hur Skåne som helhet utvecklas. Hur vi planerar för
och var vi placerar bostäder, verksamheter, service och
infrastruktur kommer att ha stor betydelse för framtida
livskvalitet och tillväxt. Utgångspunkten är det flerkärniga Skåne där invånarna får större tillgång till arbete,
bostäder, utbildning, kultur och sjukvård.

49

580

TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR | Bebyggelseutveckling

Regionplan för Skåne 2022–2040

Skånes flerkärnighet
I Skåne finns en finmaskig ortstruktur med många
självständiga orter. Det är denna tätortstäthet och de
korta avstånden mellan orterna som är karaktäristiskt
för Skåne. Skånes alla delar fyller viktiga funktioner
för regionens utveckling och det är viktigt att alla

kommuner, orter och platser ser sin roll i den regionala
helheten. Det kan innebära att gemensamt stödja investeringar och etableringar i Skåne, även om det inte sker
i den egna kommunen.

Planeringsprinciper
• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor. De behöver ges goda förutsättningar för att
driva utvecklingen och förse Skåne med arbetstillfällen, högre utbildning, specialistsjukvård och större
kulturinstitutioner. Det är centralt att de regionala kärnorna och tillväxtmotorerna är väl sammankopplade. Övriga orter behöver kopplas till någon eller några av de regionala kärnorna eller tillväxtmotorerna. Då stärks utvecklingen av tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna samtidigt som
effekterna av utvecklingen sprids till hela Skåne.
• Stärk den befintliga ortsstrukturen i hela Skåne. För att Skåne ska utveckla den flerkärniga orts
strukturen är det avgörande att bygga vidare på befintliga strukturer med tydlig sammanhållen bebyggelse i Skånes orter. Det gäller såväl de större städerna som mindre och mellanstora orter. Genom att
göra det kan de styrkor och förutsättningar som den flerkärniga strukturen innebär tas tillvara.
• Utveckla de lokala kärnorna så att deras grundutbud av service och funktion som
mötesplats upprätthålls.
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Planering av bebyggelsen
När regionen utvecklas och befolkningen växer blir
trycket på markens användning allt högre. Det ställer
krav på hur vi planerar för nya bostäder, verksamheter
och infrastruktur. För att hushålla med marken och
använda den så effektivt som möjligt är det avgörande
att huvuddelen av bebyggelseutvecklingen sker genom
förtätning och att bebyggelsen samplaneras med andra
övergripande strukturer, såsom transportinfrastruktur,

kollektivtrafik och grönstruktur. De kollektivtrafiknära
lägena behöver tillvaratas och utvecklas så att kollektiv
trafiksystemet nyttjas maximalt. Förtätning ställer höga
krav på utformning och gestaltning av den byggda
miljön så att viktiga värden inte går förlorade och nya
kvaliteter tillskapas.

Kartan pekar ut regionala kollektivtrafiknoder där bebyggelseutveckling gynnar utvecklingen av den flerkärniga
ortsstrukturen. Lokala förutsättningar som på olika sätt kan begränsa utvecklingsmöjligheterna runt noderna har
inte beaktats. Kartan ger inte en heltäckande bild av möjliga lägen för bebyggelseutveckling i Skåne.
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Planeringsprinciper
• Planera bebyggelsen utifrån befintliga strukturer och genom förtätning i strategiska lägen.
Samtidigt är det också viktigt att den byggda miljön utvecklas utifrån platsens förutsättningar och
i harmoni med kulturmiljö- och upplevelsevärden.
• Prioritera bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. För att dra nytta av flerkärnigheten är god tillgänglighet en förutsättning. Att bygga kollektivtrafiknära ger fler större tillgång till mer bostäder, arbetsplatser
och fritidsaktiviteter.
• Utveckla kollektivtrafiknoder till attraktiva mötesplatser med service. Bytespunkterna är inte bara effektiva
transportnoder utan även platser där många människor rör sig dagligen. Utifrån ett hela resan- perspektiv
behövs gena stråk för gång- och cykeltrafik som ansluter till stationer och bytespunkter.
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Gestaltad livsmiljö
Arkitektur, form och design påverkar alla människor
dagligen. Det som byggs och formges har inverkan på
hur alla hållbarhetens dimensioner kan hanteras. Med
perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn
på formandet av livsmiljön, från samhällsbyggnad till
detaljers utformning. Utifrån detta perspektiv är det
människan och människans behov som blir utgångspunkt. Det leder till att fler aspekter inkluderas i gestaltandet av den byggda miljön som i sin tur uppmärksammar fler av samhällsbyggets utmaningar.

Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och
design på olika sätt formar samhället och invånarens
vardag. Metoder som byggs upp kring gestaltningsprocesser kan bidra till inkludering och ökat demokratiskt
deltagande.
Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö
- arkitektur, form och design

Planeringsprinciper
• Använd perspektivet gestaltad livsmiljö i samhällsplaneringen. Detta kan bland annat göras genom att
samhällens och orters attraktiva värden som skala, identitet och kulturmiljö tas tillvara och utvecklas.
• Värna om kvalitet och god gestaltning i all bebyggelseutveckling. Arkitektur, form och design utgör en
betydande resurs i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle och Skånes attraktivitet.
• Vidareutveckla och sprid kunskap om gestaltad livsmiljö. Region Skåne kan här agera som inspiratör och
samlande kraft och verka för en ökad kunskap kring gestaltad livsmiljö i Skåne. Det offentliga har stora
möjligheter att agera förebildligt som beställare, byggherre och förvaltare.
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Bostadsförsörjning
En väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande
förutsättning för såväl den enskildes möjligheter i livet
som för samhällets utveckling i stort. Den skånska
bostadsmarknaden ska erbjuda en mångfald av boende
former i varierande storlek och läge samt med olika upplåtelseformer och prislägen så att människor kan bo
och leva över hela Skåne. Nyproduktion av bostäder

är viktigt men utgör samtidigt en liten del av det totala
beståndet. Nästan alla bostadsbyten sker inom det
befintliga beståndet. Rörligheten inom beståndet är
därför avgörande för människors tillgång till bostäder.
Tillgången till bostäder är en förutsättning för regional
utveckling i Skåne.

Planeringsprinciper
• Säkerställ att det finns bostäder som motsvarar behovet i Skåne. För detta behövs dels en bostads
produktion som motsvarar efterfrågan och dels att bostadsbeståndet nyttjas mer effektivt.
• Utveckla regional samverkan och samsyn. Region Skåne ska fortsätta att utveckla kunskap, förståelse och
samsyn om den skånska bostadsmarknaden. Ökad samverkan med de skånska kommunerna och andra
aktörer på bostadsmarknaden leder till gemensam förståelse av den regionala bostadsmarknaden och dess
funktioner. Framför allt behövs mer kunskap om obalansen på bostadsmarknaden för att glappet mellan
bostadsbehov och efterfrågan på bostäder ska minska.
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Näringsliv och besöksnäring
Ett starkt näringsliv är viktigt för Skånes attraktivitet och
ekonomiska hållbarhet. I Skåne finns en rik branschbredd och ett starkt växande företagande. Det finns alltså
goda förutsättningar för att starta och driva företag i hela
Skåne. Det är då viktigt att hela Skåne ges förutsättningar

att utvecklas utifrån sina unika kvaliteter. En sammanlänkad arbetsmarknad med högeffektiva transportmöjligheter
för arbetskraften är den viktigaste faktorn för näringslivets
produktivitetsutveckling idag.

Planeringsprinciper
• Stärk förutsättningarna för näringslivets utveckling i Skåne. Det kan göras genom att säkra tillgång
till mark i befintliga och nya verksamhetsområden, liksom tillgång till el och digital infrastruktur.
För att näringslivet ska kunna växa och Skånes ekonomiska styrkor tas tillvara behövs också snabba
och direkta förbindelser såväl inom som till regionen.
• Fortsätt att utveckla regionala leder för vandring och cykling i Skåne så att Skånes varumärke som
turistdestination utvecklas. Detta kan göras genom att synliggöra och ta hänsyn till de nationella och
regionala lederna i den kommunala fysiska planeringen.
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Hälsofrämjande livsmiljö
Den allmänna hälsan hos en befolkning påverkas av de
individuella förutsättningarna och hur samhället är utformat. Att omsorgsfullt gestalta vår livsmiljö är nödvändigt
för god hälsa och minskade hälsoklyftor. Idag finns det

stora skillnader i folkhälsa beroende på boende, ålder och
socioekonomiska förhållanden. Barns och ungas tillgång
till ändamålsenliga miljöer är särskilt betydelsefullt för att
motverka psykisk och fysisk ohälsa.

Planeringsprinciper
• Planera hälsofrämjande miljöer. Väl gestaltade livsmiljöer och vardagsmiljöer som stimulerar till
fysisk aktivitet är hälsofrämjande. All fysisk planering ska ta hänsyn till det.
• Bevara och utveckla ytor för barns lek och rörelse samt gröna miljöer. Med förtätning och ökad
konkurrens om marken i städerna är det viktigt att bevara och utveckla ytor för lek och utevistelse.
• Gestalta sjukhus och vårdmiljöer så att de blir läkande miljöer. Gröna miljöer, liksom tillgång till
dagsljus och utblickar, har en bevisad positiv effekt på hjärnans återhämtning och får oss att må bättre.
Det medför i sin tur minskning av komplikationer, vårdtider och medicinering. Region Skåne kan
direkt påverka genom omsorgsfull gestaltning och planering av sjukhus och vårdmiljöer.
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Klimatanpassad bebyggelseutveckling
Vi står inför ett förändrat klimat. Förutom att minska
påverkan på klimatet måste vi också anpassa vår fysiska
miljö för att hantera konsekvenserna. Klimatanpassning
är en samhällsekonomisk nödvändighet eftersom klimat
förändringar kan orsaka stora skador. Väl gestaltade

åtgärder kan även bidra till att utveckla den fysiska
miljön. Särskilt viktigt ur ett barnperspektiv är att skapa
skuggiga platser på skolgårdar, lekplatser och andra
platser där barn rör sig.

Planeringsprinciper
• Anpassa den byggda miljön efter högre temperaturer och ökad nederbörd. Den byggda miljön påverkar
den lokala temperaturen genom fysiska strukturer med olika material, både på byggnader och mark
beläggningar med olika förmåga att absorbera värme. Möjliggör för svala offentliga miljöer och skapa
skugga. Ge plats för träd och grönytor. Hänsyn till värmeböljor och ökad nederbörd behöver hanteras i
översiktsplan och efterföljande planering.
• Arbeta tillsammans för gemensam kunskapsuppbyggnad. För att hantera utmaningar med höjda vattennivåer, erosion och översvämning behövs strategiska och samordnade insatser på lokal nivå, med vägledning
och stöd från regional och nationell nivå.
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Tätorternas grönstruktur
Kvalitet på närmiljö och tillgång till rekreation har stor
betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Det är
viktigt att alla har nära till grönområden av bra kvalitet
och att det är enkelt att nå naturen genom hållbart och
kollektivt resande.

Det gäller även i mindre tätorter och på landsbygden
där delar av Skåne har sämre tillgång till grönområden
och natur. Tillgång till närrekreation är viktigt för alla,
men särskilt för barn, äldre och personer med funktionsvariation samt i områden med stor andel socioekonomiskt svaga hushåll. Blågrön infrastruktur ska också
utformas med beaktande av barnkonventionen.

Andelen grönyta i städerna och tätorterna minskar på
många platser och tillgång till grönytor med god kvalitet varierar mellan olika delar av Skåne. För att skapa
hållbara och attraktiva livsmiljöer i städer och tätorter
behövs god tillgång, nåbarhet och kvalitet på grönytor,
vatten och natur vid och i nära anslutning till bostäder.

Blågröna värden är viktiga för samhällets motståndskraft och anpassningsförmåga till klimatförändringar
samt för att Skånes invånare även i framtiden ska kunna
ta del av nödvändiga ekosystemtjänster.

Planeringsprinciper
• Planera och förvalta parker, grönområden och tätortsnära natur i Skånes städer och tätorter med utgångspunkt från att stärka deras förmåga att producera ekosystemtjänster och främja biologisk mångfald.
Gröna och blå strukturer behöver vara varierade, flerfunktionella, motståndskraftiga mot förändringar och
finnas i sammanhängande geografiska nätverk som kopplas ihop med regionala stråk och grönområden.
• Förtäta städer och tätorter med hänsyn till befintlig park och naturmark. Grönytor bör inte exploateras där
det är brist och förlorade blågröna värden bör kompenseras.
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Transporter
Skåne är en flerkärnig storstadsregion med en växande
befolkning. Dessutom är Skåne en del av Öresundsregionen med Köpenhamn som tillväxtmotor och Sveriges
port till kontinenten. Dessa geografiska förutsättningar
påverkar resandet och godsflödena genom och inom
Skåne och är därför viktiga utgångspunkter vid planeringen av transportinfrastruktur och kollektivtrafik.

Region Skåne har tagit fram mål för färdmedels
fördelning för gods- och persontransporter till 2050 för
att klara omställningen till ett hållbart transportsystem.
Målen innebär att fler behöver åka kollektivt, cykla eller
gå samt att en större andel av godstrafiken flyttas över
från väg till sjöfart och järnväg. För att uppfylla målen
behöver befintlig infrastruktur användas så effektivt
som möjligt samtidigt som det krävs stora investeringar
i kollektivtrafik och infrastruktur från såväl lokal och
regional som statlig nivå.

För att så många skåningar som möjligt ska få tillgång
till arbete, bostad och utbildning krävs en välfungerande
infrastruktur med kapacitetsstarka och robusta väg- och
järnvägsnät samt en attraktiv kollektivtrafik. Infrastrukturen och kollektivtrafiken är inte bara viktiga för att
binda samman Skåne. De är också viktiga för att knyta
ihop Skåne med grannregionerna i Sydsverige och Danmark samt med de övriga svenska storstadsregionerna.

Regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2018–2029 med interaktiva kartor över
regionala och nationella satsningar
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I Skåne finns det olika förutsättningar för valet av
I arbetet med att nå den gemensamma färdmedelsfärdmedel, både geografiska och fysiska förutsättningfördelningen på en skånsk nivå behöver olika geograGEOGRAFIN
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Flöden för persontransporter.

Öppna kartan som PDF här.

Flöden för godstransporter.

Öppna kartan som PDF här.
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Hållbart resande
Det finns en stor potential att öka det hållbara resandet
och kollektivtrafikens attraktivitet genom att stärka
kopplingar för gång, cykel och bil till kollektivtrafikens
bytespunkter. Cykeln fyller dessutom en viktig funktion
för att ta sig inom och mellan byar och städer. Attitydoch beteendepåverkan behövs för att transportsystemet
ska användas mer effektivt. Skåne behöver dra nytta av

teknikutvecklingen och den starka innovationskraft som
finns i regionen för att gynna det hållbara resandet.
Det är viktigt att skapa hållbara förutsättningar för bilen
inte minst som ett viktigt komplement som kan utöka
kollektivtrafikens upptagningsområde. Andelen fossilfria
drivmedel behöver öka.

Planeringsprinciper
• Satsa på stärkt infrastruktur för fotgängare och cyklister och stärk deras roll i samhällsplaneringen.
Förbättra kopplingar för gång och cykel till kollektivtrafiken. Fortsätt bygga ut och förbättra cykelinfrastrukturen inklusive satsningar på de så kallade supercykelstråken, högkvalitativa cykelstråk till
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna. När ett supercykelstråk blivit fastställt är det viktigt
att det beaktas i kommunala planer och strategier.

Cykelstråk i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.
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• Skapa förutsättningar för hållbar bilanvändning och stärk bilens roll som anslutningsfärdmedel till
kollektivtrafik. Satsa på attraktiva pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafik. Öka tillgången till
infrastruktur för tankning av fossilfria drivmedel och publik laddning för elfordon.

Öppna kartan som PDF här.

Hållbara drivmedel, laddstationer och tankställen 2020.

• Använd attityd- och beteendepåverkan för ett effektivare nyttjande av transportsystemet. Genom att
synliggöra nya resmöjligheter, ompröva invanda resebeteenden och öka acceptansen för fossilfria
drivmedel och elfordon kan efterfrågan på hållbara trafiklösningar öka. Samverkan behöver ske mellan
Region Skåne, Trafikverket samt Skånes kommuner.
Mobilitetsplan för Skåne

• Ta vara på möjligheterna med den tekniska utvecklingen inom transportsektorn. Region Skåne,
kommunerna och andra aktörer behöver vara aktiva i att tillämpa den tekniska utvecklingens fördelar.
Skåne behöver fortsatt vara en innovativ region som agerar som testbädd för nya tekniska lösningar.
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Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är ett verktyg för att binda samman
Skåne och nå målbilden i den regionala utvecklingsstrategin. En central utgångspunkt för att Skånes flerkärniga ortsstruktur ska nyttjas optimalt är att de regionala
kärnorna och tillväxtmotorerna är väl sammankopplade.
Kollektivtrafiken bidrar till hållbart resande och är viktig
för att så många skåningar som möjligt ska ha tillgång
till arbetstillfällen, utbildning, service och rekreation.

I Region Skånes trafikförsörjningsprogram identifieras
regionalt, delregionalt och lokalt viktiga kollektivtrafikstråk, som alla syftar till att koppla samman Skånes
orter på olika nivåer. Framkomligheten för kollektivtrafiken behöver förbättras. Stora satsningar kommer
att göras inom kollektivtrafiken de kommande åren
avseende infrastruktur, trafikering och nya koncept.

Öppna kartan som PDF här.

Kollektivtrafikstråk i Skåne.
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Planeringsprinciper
• Inkludera kollektivtrafiken i ett tidigt skede i planeringen. Region Skåne ska tillsammans med
kommunerna verka för att kollektivtrafiken får en strukturbildande roll vid tätortsutbyggnad så att
utbyggnad i första hand sker i lägen där tillgängligheten till kollektivtrafiken är god. Tågtrafiken och
de regionala superbusstråken har en särskilt stor strukturbildande potential.
• Agera gemensamt för att förmå staten att genomföra nödvändiga investeringar i infrastruktur samt
förebyggande underhåll av väg och järnväg. Region Skånes positionspapper Skånes utgångspunkter lyfter
fram behov av satsningar i transportsystemet på väg och järnväg och i Region Skånes Förslag till tågstrategi
identifieras satsningar på järnväg som behövs för att nå målbilden för tågtrafikering till 2040.
• Tillgodose kollektivtrafikens behov av ytor gällande spårreservat, depåer och stationer i planeringen.
Det är av största vikt att Skånes kommuner för en tidig dialog i planeringen kring behoven av mark
för kollektivtrafik.
• Prioritera kollektivtrafikens framkomlighet både i och utanför tätorter.
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Gränsöverskridande transporter
Inom Öresundsregionen bor över fyra miljoner
människor och befolkningen ökar. Utan mer kapacitet
riskerar Öresund att bli en flaskhals mellan södra och
norra Europa. Fehmarn Bältförbindelsen med ny
motorväg och järnväg mellan Danmark och Tyskland
kommer att öka trafiktrycket ytterligare. För tågtrafiken
över Öresund är det av största vikt att flaskhalsarna vid
Öresundsbrons landanslutningar på båda sidor sundet
åtgärdas, inte minst utbyggd spårkapacitet på Kastrup.
Kastrup är den största flygplatsen i Norden och är viktig
för skåningarnas koppling till omvärlden. Genom
Greater Copenhagens Trafikcharter finns starkt stöd för
fler fasta Öresundsförbindelser.

genom Skåne möjliggör snabba regionaltåg som på
ett bättre sätt skapar tillgänglighet mellan Skånes olika
delar. Den frigör samtidigt kapacitet och möjliggör
utvecklad trafikering på den befintliga stambanan genom
överflyttning av den nationella persontågtrafiken. Den
nya stambanan är en viktig funktion för hela Skåne och
det är viktigt att redan nu beakta hur den kommer att
påverka regionens utveckling.

Den pågående planeringen av nya stambanor som ska
förbinda storstadsregionerna är en av Sveriges största
infrastruktursatsningar någonsin. Den nya stambanan

Planeringsprinciper
• Stärk tillgängligheten för gränsöverskridande persontransporter. Det är centralt att Skåne fortsatt
verkar för att genomföra Skånebilden, med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och
Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn.
• Fortsätt att samverka inom Skåne om viktiga prioriteringar och satsningar på infrastruktur och
kollektivtrafik. Verka för genomförande av de överenskommelser som redan finns.
• Fortsätt att samverka inom Öresundsregionen och södra Sverige för att minska gränshinder och enas
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om viktiga prioriteringar och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik. Verka för att öka samarbetet
på nationell nivå mellan Sverige och Danmark för att undanröja gränshinder.

ETT ENAT
SYDSVERIGE
SKAPAR
ETT STARKT
SVERIGE

TRAFIKCHARTER
12 oktober 2016

I denna överenskommelse tecknas en gemensam
vision för hur en välfungerande, stabil och hållbar
infrastruktur kan bidra till att stärka rörligheten och
skapa ekonomisk tillväxt och välfärd. Överenskommelsen ska utgöra underlag för dialog med statliga
myndigheter på båda sidor av Öresund.

KOLLEKTIVTRAFIK
FÖR ETT ENAT
SYDSVERIGE

POSITIONSPAPPER

POSITIONSPAPPER
KOLLEKTIVTRAFIK
GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE

2019

INFRASTRUKTUR & TRANSPORT

1

2016

1

Den svenska versionen är en översättning av det beslutade danska originaldokumentet

• De skånska aktörerna behöver gemensamt verka för att satsningen på ny stambana genomförs på ett
sätt som bidrar till lokal, regional och nationell utveckling. Viktiga frågor handlar om stationernas
lokalisering och utformning samt om anslutande trafikering och stadsutveckling. Det behöver utvecklas
bra och effektiva förbindelser med stambanans stationer, något som både påverkar utvecklingen mellan
orter och inom de större städerna.
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Godstransporter
Skåne är en transitregion som skapar förutsättningar
för utrikeshandeln i Sverige. En minskning av transit
trafikens negativa påverkan i form av trängsel, vägslitage,
klimat- och miljöbelastning och buller krävs. För att
klara ökande volymer och samtidigt leva upp till regionala och nationella miljö-och klimatmål, behöver en
betydligt större andel av godset som kommer in i Skåne
transporteras effektivare det vill säga med sjöfart närmare sin slutdestination, på järnväg samt i fordon med
fossilfria drivmedel. Det ska vara enkelt att kombinera
de olika trafikslagen till en effektiv kedja. Godstransporterna i tätorter ska vara så energieffektiva som möjligt
och bidra till att skapa en attraktiv och trivsam stadsmiljö. Det innebär att transporterna behöver ske med
så lite utsläpp och buller som möjligt.

Satsningar på exempelvis omlastningsterminaler och
samordnad citydistribution minskar lastbilstrafiken i
städerna, miljö- och klimatbelastningen blir lägre, bullret
minimeras och stadsmiljön blir mer attraktiv.
I Skåne finns några av Sveriges största hamnar. Malmö
och Trelleborg är två av fem svenska hamnar som
pekats ut som särskilt viktiga inom det transeuropeiska
transportnätet, TEN-T. De skånska hamnarna har
främst betydelse för de inomeuropeiska handelsflödena
och är av mindre vikt för den utomeuropeiska handeln.
Att säkerställa tillgänglighet i hamnarna är av europeiskt,
nationellt och regionalt strategiskt intresse.
Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen

Öppna kartan som PDF här.

Infrastruktur för godstrafik i Skåne.
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Planeringsprinciper
• Främja klimatsmarta godstransporter genom att prioritera åtgärder för att föra över en större andel av
transittrafiken till järnväg och sjöfart.
• Säkerställ tillgänglighet för gränsöverskridande godstransporter. Regionala aktörer i Öresundsregionen
behöver säkerställa den långsiktiga funktionen i godstransportsystemet över Öresund samt tillgängligheten
i hamnarna. Kapacitetsutnyttjandet på Öresundsbron samt redundans i järnvägsnätet vad gäller gränspassager är centrala frågor.
• Arbeta proaktivt och utveckla ett regionalt helhetsperspektiv på gods- och logistikfrågor. Kommunerna
behöver tillsammans med Region Skåne leda utvecklingen av strategiska lägen och noder. Trafikverket,
Region Skåne och kommunerna behöver tillsammans skapa samsyn samt se över processer för att bättre
integrera gods i samhällsplaneringen. Även de urbana godstransporternas roll i stadsplaneringen
behöver stärkas.
TemaPM - Planera för urbana godstransporter
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Blågrön infrastruktur
Precis som att Skåne består av en mängd samman
länkade tätorter har Skåne en flerkärnig grön- och
blåstruktur som binds samman av stråk. En fungerande
blågrön infrastruktur är värdefull ur ett såväl ekonomiskt
som ekologiskt och socialt perspektiv. Den utgör en
plats för rekreation och bistår samhället med viktiga
ekosystemtjänster. Landskapet, med grönstruktur, åker
mark, sjöar, vattendrag och kust, är också en stor del
av Skånes identitet och attraktionskraft. Stora delar av
Skåne har en mycket begränsad tillgång till grönstruktur
och allemansrättsligt tillgänglig mark, då stora arealer
består av jordbruksmark, medan andra delar har god
tillgång till skog och natur.

den blågröna infrastrukturen, både i landskapet och i
städerna. Att säkerställa tillräcklig kvalitet och kvantitet
är avgörande för hälsa, livskvalitet och en långsiktigt
hållbar mark- och vattenanvändning som ger värden för
hela regionen.
Den förväntade utvecklingen innebär att kommunerna
och andra aktörer behöver ha framförhållning och ett
regionalt helhetsperspektiv i planeringen.
Grönstruktur i Skåne - Strategier för en
utvecklad grön struktur 2012

När regionen utvecklas och befolkningen växer blir
trycket på markens användning allt högre. Klimatförändringarna innebär ökade påfrestningar för ekosystemen
och arterna och i förlängningen Skånes förmåga att upprätthålla en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster. Det är därför viktigt att skydda och utveckla
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Kartan för blågrön infrastruktur i Skåne utgår från Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön
struktur 2012 och har uppdaterats efter kommunernas översiktsplaner, delregionala strukturkartor samt
Länsstyrelsen Skånes underlag för grön infrastruktur.
I mark- och vattenanvändningskartan redovisas enbart stråk av stor ekologisk betydelse och som korsar
kommungräns. Dessa bedöms spela en extra viktig roll i den regionala blågröna infrastrukturen och
utvecklingen av stråken gynnas av ett mellankommunalt samarbete.
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Regionala grönområden och stråk
Den regionala blågröna infrastrukturen består av värdekärnor, värdetrakter och blågröna stråk som länkar
samman områden ur ett rekreativt och ekologiskt
perspektiv. För att naturen ska kunna förse oss med
de ekosystemtjänster som vi behöver måste den vara
varierad, motståndskraftig mot förändringar och finnas
i funktionella, geografiska nätverk. De stora regionala
grönområdena är värdefulla för hela Skåne och kommer
att få en allt större betydelse i takt med att Skånes
befolkning ökar.

Den regionala blågröna infrastrukturen sträcker sig
över administrativa gränser. Det är därför viktigt att se
till helheten och planera sektorsövergripande. En bred
samverkan mellan Skånes aktörer är nödvändig för en
positiv utveckling av Skånes blågröna infrastruktur.

Planeringsprinciper
• Skydda, utveckla och bind samman regionala grönområden med höga naturvärden. Säkerställ att
det långsiktigt finns blågrön infrastruktur av tillräcklig kvantitet och kvalitet. Verka för att skapa ett
finmaskigare nät av blågröna stråk. Det finns potential att förbättra de befintliga stråken och utveckla
nya där det saknas.
• Planera ny infrastruktur och bebyggelse så att dessa inte blir barriärer för rekreativa och ekologiska
samband. Verka för att minska barriäreffekter från befintliga vägar och järnvägar. De stora ströv- och
vandringsområdena bör så långt möjligt utgöras av tysta områden och skyddas från buller.
• Utveckla mellankommunal och mellanregional samverkan samt involvera markägare och andra brukare
i frågor som rör planering av blågrön infrastruktur. Det finns ett stort värde i att utveckla delregionala
underlag för blågrön infrastruktur och samarbetet mellan kommunerna och Region Skåne.
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Biologisk mångfald
Skåne är den artrikaste regionen i landet men har också
flest hotade arter. Den biologiska mångfalden påverkas
starkt av hur mark och vatten planeras och används.
Arter har under senare år trängts undan av bland annat
exploatering och ett produktionsinriktat jord- och
skogsbruk. De nationella miljömålen, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv har i Skåne en negativ
utveckling. Det behövs aktiva insatser för att bibehålla,
skydda och utveckla den biologiska mångfalden.
Klimatförändringarna innebär ett stort hot för Skånes
biologiska mångfald och ökar bland annat risken för att
främmande växt- och djurarter ska sprida sig.

I Skåne ska det finnas en mångfald av ekosystem med
god anpassningsförmåga och motståndskraft mot
förändringar som också tar hänsyn till egenvärdet hos
olika arter. Många små förändringar kan sammantaget
leda till en stor påverkan. Genom att se helheten, planera
sektorsövergripande och samplanera bebyggelse, trafik
och grönstruktur kan negativa konsekvenser undvikas.

Öppna kartan som PDF här.

Skyddad natur i Skåne.
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Planeringsprinciper
• Skydda och utveckla områden med särskilt höga naturvärden. Kommunernas grönstrukturprogram
och naturvårdsprogram är bra verktyg för arbetet med biologisk mångfald i fysisk planering. Regionplanen
ska synliggöra regionala sammanhang som ett underlag för kommunernas planering och miljöarbete.
• Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem, både kvantitativt och kvalitativt, i landskapet
och i bebyggd miljö.
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Regionala leder för vandring och cykling

Planeringsprinciper

Skåne har främst genom Skåneleden ett stort och regionalt
sammanhållet system av vandringsleder. Lederna går att
nå med kollektivtrafik och flera delsträckor passar för
dagsturer. Längs Skånes kuster finns tre nationella leder
för cykling: Kattegattleden, Sydkustleden och Sydostleden. Genom service kring lederna bidrar de till ett
starkare lokalt näringsliv och en levande landsbygd.
En fortsatt utveckling av leder bidrar till att stärka
Skåne som turistdestination och till ett aktivt, rörligt
friluftsliv. Arbete med leder kan också kopplas till andra
aktiviteter som paddling. Region Skåne är ledhuvudman
för Skåneleden, Sydkustleden och Sydostleden. Region
Halland är huvudman för Kattegattleden med Region
Skåne som deltagande part.

• Synliggör och ta hänsyn till de nationella
och regionala lederna för cykling och vandring i den kommunala fysiska planeringen.
När en led pekats ut och fastställts är det
viktigt att den tas med i relevanta planer och
strategier för att få genomslag.
• Förbättra nåbarheten till Skånes natur för att
gynna friluftsliv och turism. Stärk cykelstråken
och kopplingarna mellan befintlig kollektivtrafik och målpunkter i naturen. Utveckla
Skåneleden med fler sträckningar som binder
ihop tätorterna med befintligt ledsystem.

Öppna kartan som PDF här.

Nationella och regionala leder för cykling och vandring i Skåne.
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Landskap, jordbruk och skogsbruk
Det är en ojämn tillgång på allemansrättslig mark
i Skåne. Tillgången är sämre i de delar av Skåne där
befolkningen är störst och ökar mest, medan det i
skogsbygden finns stora områden med allemansrättsligt
tillgänglig mark med betydande värden för rekreation
och besöksnäring. Kartan nedan visar både tillgängliga
grönområden i tätorterna och naturområden utanför
tätorterna som är tillgängliga genom allemansrätten.

Skåne har mycket värdefull oexploaterad mark, både
bestående av högvärdig åkermark och fina natur
områden. Det finns en stor variation av naturtyper
och landskapstyper med betydande värden för Skånes
identitet och attraktionskraft, turism, besöksnäring
och näringsliv. Olika delar av Skåne har olika natur
geografiska förutsättningar och behöver utvecklas efter
sina förutsättningar.

Andel allmänt tillgängliga grönområden i Skånes kommuner, inom och utanför tätorterna.
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Skånes jordbruksmark är viktig för livsmedels
försörjningen, både regionalt och nationellt, och har
en stor exportpotential. En stark inhemsk livsmedels
produktion ökar självförsörjningsgraden och minskar
sårbarheten vid krislägen. Skånes yta är till 38 procent
täckt av skog, vilket gör skogen till en betydande resurs
såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. Skåne
har landets högsta produktion i skogen, en mycket
rik biologisk mångfald, knuten till både barrskog och

lövskog, liksom en variationsrik skog med mycket höga
rekreationsvärden. Klimatförändringarna innebär ökad
risk för skador på jord- och skogsbruk. Ökat upptag av
koldioxid i skog och mark är en strategi för att minska
Skånes nettoutsläpp av växthusgaser.
Att hushålla med Skånes jordbruks- och skogsmark är
en förutsättning för en hållbar markanvändning.

Jordbruksmark i Skåne. Klassificeringen gjordes 1974 i f.d. Kristianstads län respektive
Malmöhus län. Av kartan framgår att den mest produktiva jordbruksmarken är koncentrerad
till västra och södra Skåne.

Öppna kartan som PDF här.

Planeringsprinciper
• Hushålla med Skånes värdefulla jordbruksmark och utveckla samtidigt odlingslandskapets kvaliteter
för biologisk mångfald, rekreation, vattenfördröjning och infiltration. Det är särskilt viktigt i delar med
sämre tillgång till allmänt tillgängliga grönområden.
• Utveckla Skånes skogar i samverkan mellan olika aktörer. Ta hänsyn till miljö, produktion, rekreation
och innovation.
• Planera med hänsyn till Skånes kulturlandskap och landskapskaraktärer. Beakta den regionala identiteten
som de blågröna strukturerna bidrar till. Om det skånska landskapet blir alltför homogent riskerar det
att tappa den särart som bidrar till attraktivitet, bosättning, företagsetablering och turism.
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Vatten i landskapet
Framtidsprognoser visar entydigt att kvantiteten av
både yt- och grundvatten kommer att minska i Skåne
om inte aktiva åtgärder genomförs. Vatten av tillräcklig
kvantitet och kvalitet är en förutsättning för att kunna
bibehålla en god folkhälsa, livskraftigt jordbruk, hållbar
tillväxt i näringslivet samt en biologiskt rik blågrön
infrastruktur för rekreation och turism. Att öka markens
vattenhållande förmåga bidrar till att minska effekterna
av klimatförändringarna samt fördröjer och renar vattnet
innan det når dricksvattentäkterna och havet. Skåne ska
kraftsamla för att skapa en säker och hållbar dricks
vattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och vattendrag.

Kommunerna har ett stort ansvar att genom sin
planering ge vattnet mer utrymme i landskapet och i
tätorterna. Vattnet sträcker sig över administrativa gränser och det behövs en bredare samverkan i beslut som
berör planering av gemensamt vatten inom avrinningsområdena. Målen för kommunernas vattenåtgärder
behöver vara ambitiösa på både kort och lång sikt för
att Skåne inte ska hamna i en krissituation med vattenbrist eller få otjänligt dricks- eller badvatten.

Planeringsprinciper
• Planera utifrån avrinningsområden. Samordna planeringen i mellankommunala och mellanregionala
strategier. Aktörerna inom varje avrinningsområde bör ta fram gemensamma strategier. Region Skåne
behöver utveckla sin roll och vara ett stöd i mellankommunala frågor avseende vatten.
• Planera för att öka vattnets utrymme i landskapet och markens vattenhållande förmåga. Kommunerna
ska tillsammans med andra aktörer verka för att öka kunskapen om Skånes vattentillgångar för att
säkra dricksvattenförsörjningen.
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Avrinningsområden i Skåne och angränsande regioner.

Öppna kartan som PDF här.
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Havet och kusten
Många intressen och värden ska samsas i havet och
längs Skånes kuster såsom sjöfart, yrkesfiske, energiutvinning, naturvård, rekreation, friluftsliv och turism.
Den oexploaterade kusten och dess värden är en gemensam resurs för hela Skåne. Havet är starkt påverkat av
övergödning, invasiva arter och föroreningar. Klimatförändringarna med stigande havsnivåer påverkar Skånes
kustnära natur och bebyggelse negativt med ökad
erosion och översvämningsrisk. Den långsiktiga målsättningen är ett hav och kust i balans med ekosystem som
förser atmosfären med syre, ger husrum till många arter,
reglerar väder och klimat samt höjer vår livskvalitet.
Fungerande ekosystem och en god miljö är en förut
sättning för de marina och maritima näringarna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har lämnat över
förslag till statliga havsplaner för Sverige till regeringen
som fattar beslut senast 2021. Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala frågor. Kustkommunerna har
en nyckelroll i havsplaneringen. HaV har identifierat
Öresund som ett fördjupningsområde inom Östersjöns
planområde, då området utnyttjas intensivt samt har
naturmiljöer som är värdefulla att bevara. Länsstyrelsen
i Skåne har i uppdrag att utreda hur behovet av ett
marint skydd kan tillgodoses.

Erosionsförhållanden längs Skånes kust.

Öppna kartan som PDF här.
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Gränser för havsplaneringsområden i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.

Gränser för havsplaneringsområden i Skåne. Källa: Havs- och vattenmyndigheten.
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Planeringsprinciper
• Använd havsplaneringen som verktyg för att skydda värdefulla områden och den biologiska mångfalden
i havet och skapa samtidigt förutsättningar för en fortsatt produktion av havets ekosystemtjänster.
Region Skåne behöver utveckla sin roll avseende havs- och kustplanering. Samordna havsplaneringen
med mellankommunala och mellanregionala strategier utifrån avrinningsområdena.
• Värna den oexploaterade kusten och dess värden för naturvård, rekreation, friluftsliv, besöksnäring och
identitet som en gemensam resurs för hela Skåne. Det är också viktigt för att ge utrymme för kustnära
våtmarker och strandängar som kan översvämmas och mildra erosion.
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Teknisk infrastruktur
Den tekniska infrastrukturen tillgodoser samhällets
behov av el, värme, kyla, energigas, dricksvatten och
digital uppkoppling samt säkerställer hantering av
dagvatten, avloppsvatten och avfall. Hållbar, resilient,
robust och säker teknisk infrastruktur kräver framsynt
planering och god samverkan mellan flertalet samhällsaktörer inom och utanför Skåne. Skånes invånare och
företag måste kunna lita på att den tekniska infrastrukturen levererar med tillräcklighet och tillförlitlighet.
Därtill ska försörjning av el, värme, kyla och energigaser
ske med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar som påverkar klimat, miljö och människors
hälsa. Dricksvatten ska vara rent och med säker tillgång.
Dagvatten, avloppsvatten och avfall ska hanteras med
låg påverkan på miljö, egendom och människors hälsa.
Digital uppkoppling ska ske med omsorg om hälsa och

integritet. Alla system måste ta höjd för klimatförändringar, extremväder och risker för olyckor och intrång.
En stor del av dagens tekniska infrastruktur är ålder
stigen och behöver förnyas innan 2040. Andra delar
måste utvecklas med nya lösningar för att möta och
stödja samhällets utveckling. Därigenom säkerställs
att alla får lika tillgång till teknisk infrastruktur av god
kvalitet. En generell digital omställning är viktig såväl
för individen som för det skånska näringslivet.
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Energiförsörjning
Utbyggnad av elnät tar lång tid, särskilt på stamnätsoch regionnätsnivå. Det är komplicerade processer med
flera inblandade parter och det behövs dessutom tillgång
till mark för ledningar och tekniska anläggningar. Det
är också väsentligt att ta hänsyn till kraftöverföringen i

det svenska stamnätet och från utlandet. Skåne har ett
stort behov av mer fossilfri elproduktion som bland
annat behövs för att minska elpriset i södra elområdet
såväl som risken för kapacitetsbrist i elnäten. Skåne har
potential att producera mer biogas och förnybar gas.

Transmissionsnät för el i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.
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Anläggningar för elproduktion i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.

Planeringsprinciper
• Främja utvecklingen av elnäten på alla nivåer. Det är viktigt att kommunerna tidigt i den fysiska
planeringen samverkar med lokalnätsägare och energibolag när nya bostadsområden och företagsetableringar planeras.
• Främja utbyggnaden av fossilfri energiproduktion. Det kommer att behövas mer vindkraft på land
och till havs i framtiden. Det finns också stor potential i Skåne att utveckla värme från djupgeotermi.
Utvecklingen av förnybar gas och biogas behöver främjas. Möjligheterna är goda i Skåne, men det
krävs bland annat att logistiken för distribution av förnybar gas till användare är god.
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Digital infrastruktur
I Skåne finns det utmaningar avseende utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur, framför allt på landsbygden.
Samtidigt är det viktigt att det inte skapas digitala klyftor mellan stad och landsbygd. Det ska finnas förutsättningar för att kunna bo och vara verksam även utanför
Skånes urbana miljöer. En fullt utbyggd digital infrastruktur är en förutsättning för att digitalisera hälso- och
sjukvården och öka samhällets förmåga att erbjuda alla
invånare vård på samma villkor. Den digitala infrastrukturen kan även bidra till ett minskat resande vilket
också gör den till en klimatsmart och hållbar lösning.

I takt med att den digitala infrastrukturen blir bärare av
allt fler samhällskritiska funktioner ökar också behovet av
att trygga såväl robusthet som säkerhet. Infrastrukturen
måste vara tillförlitlig och ha hög säkerhet för överföring
av känslig information. Ur ett samhällsplaneringsperspektiv är det av högsta vikt att hänsyn tas till den
digitala infrastrukturen tidigt i planeringen.

Öppna kartan som PDF här.

Tillgång till bredband för hushåll i Skånes kommuner.
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Tillgång till bredband för arbetsställen i Skånes kommuner.

Öppna kartan som PDF här.

Planeringsprinciper
• Främja utbyggnad av digital infrastruktur på landsbygden. Det finns utmaningar som handlar om avstånd
till stamnät med ökad produktionskostnad som följd samt begränsad tillgång till potentiella aktörer.
• Planera för ökad digital robusthet och säkerhet för att säkra samhällskritiska funktioner.
Det är viktigt att den infrastruktur som förläggs följer anvisningarna framtagna av
samverkansorganisationen Robustfiber.se.
• Ta fram en handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Skåne. Arbetet har påbörjats inom Regionsamverkan Sydsverige. En kartläggning av nuläget i södra Sverige har initierats och på sikt ska en plan
för fortsatt bredbandsutbyggnad tas fram. Planen kommer att bygga på samverkan med södra Sveriges
alla nätägare.
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Dricksvattenförsörjning
Klimatförändringarna har tillsammans med de senaste
årens vattenbrist satt fokus på vattentillgången för både
hushåll och näringsliv. Skånes sötvattenresurs är redan
idag begränsad, särskilt under de varmare månaderna,
och behöver hanteras därefter. En långsiktigt hållbar
vattenförsörjning är en förutsättning för en resilient
samhällsutveckling, jordbrukets produktionsförmåga
och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Många skånska

företag upplever redan idag att tillgången på vatten
sätter begränsningar för deras produktion och utvecklingsmöjligheter. Myndigheternas ansvar för drickvattenfrågan delas mellan Havs- och vattenmyndigheten,
Boverket, Länsstyrelserna, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.

Planeringsprinciper
• Aktörerna i Skåne behöver planera för att säkra hela logistikkedjan från dricksvattentäkterna tills vattnet
når vattenanvändarna. Ett effektivare nyttjande och en cirkulär hantering av Skånes dricksvattenresurs
förutsätter ett ändrat samhällsbeteende och en ökad samverkan mellan kommuner, regioner samt med
myndigheter och andra intressenter.
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Mark- och vattenanvändningskarta

Öppna mark- och vattenanvändningskartan som PDF här.

MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA
Regionplan för Skåne 2022 - 2040,
samrådshandling

Transportsystemet
Noder i transportsystemet, befintliga och planerade
Järnvägsstation

Planerad järnvägsstation

Rangerbangård

Planerad station på ny stambana

Hamn

Nod för regionalt superbusskoncept

Flygplats

Befintlig rangerbangård med
utvecklingsbehov

Järnväg, befintligt och planerat
Enkelspår

Uppgradering

Dubbelspår

Utbyggnad till dubbelspår

Flerspår

Utbyggnad till fyrspår
Ny järnvägsförbindelse
Utredningsområde för ny järnvägsförbindelse

Öresundsförbindelser, behov
Behov av nya förbindelser
över Öresund

Vägar, befintliga och planerade
Europaväg

Uppgradering/Utbyggnad

Annan väg

Regionalt superbusskoncept

Färjeled
Befintlig färjeled

Cykelstråk, befintliga och planerade
Basstråk och starka stråk

Förslag till utveckling av supercykelstråk

Teknisk infrastruktur
Transmissionsnät för el, befintligt och planerat
Station i stamnät

Ny förbindelse

Stamnät

Område för ny förbindelse

Regionnät

Anläggningar för elproduktion, befintligt och planerat
Förnybar energikälla
Ej förnybar energikälla
Projekteringsområden med
uppförda vindkraftverk 2020

Projekteringsområden utan
uppförda vindkraftverk 2020

Dricksvatten
Befintliga anläggningar för
dricksvattenförsörjning

Gröna områden och stråk, befintligt och planerat
Grönområden och stråk
med stora rekreationsoch naturvärden

Gröna stråk med utvecklingspotential

Leder för vandring och cykling, befintligt och planerat
Skåneleden
Nationell cykelturistled

Planerad sträckning för Skåneleden
Ny sträckning för nationell cykelturistled
Planerad regional cykelturistled

Kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling
Tillväxtmotorer och regionala kärnor

Övriga

Sjukvård, befintligt
Sjukhus

Utbildning, befintligt
Universitet och/eller högskola finns på orten

Markanvändning
Tätorter och annan koncentrerad bebyggelse
Skogsmark
Odlad och annan öppen mark
Större sjöar
Vattendrag

Skala (A1) 1:300 000
Datum: 2020-11-19
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Genomförande av
regionplanen
Region Skåne ska leda och samordna arbetet med att
genomföra och följa upp den regionala fysiska planeringen i Skåne.

uppföljning av den betydande miljöpåverkan ska göras.
Ansvarig och tidplan: Region Skåne, löpande under
planperioden.

Den regionala utvecklingsstrategin anger att visionen
om Det öppna Skåne 2030 förverkligas genom att
utvecklingsaktörerna i Skåne samverkar. Alla aktörer
har ett ansvar och en möjlighet att bidra till att möta
samhällsutmaningar och nå visionsmålen tillsammans.
Regionplan för Skåne är ett område där Region Skåne
tydligt samordnar inriktning och genomförandet. Det är
genom områdesstrategierna – varav Regionplan för Skåne
är en – som den regionala utvecklingsstrategin genomförs.

Regionplanerådet
Till arbetet med regionplanen och regional fysisk
planering har knutits ett regionplaneråd bestående av
politiker från kommunerna och den regionala utvecklingsnämnden. Rådet fortsätter att ge inspel till regionplanearbetet genom tre årliga sammanträden.
Ansvarig och tidplan: Region Skåne och Regionplanerådet ansvarar. Tre årliga sammanträden som
sammankallas och leds av regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Regionplanen genomförs dels genom olika former av
dialog och samverkan och dels genom lagstiftade uppdrag. Region Skåne för dialog med relevanta aktörer
på många olika sätt och dessa redovisas här i den
utsträckning de är relevanta för genomförandet av
regionplanen. Genomförandeprocessen kommer också
att utvärderas och justeras löpande i uppföljningen av
regionplanen.

Genomföra aktiviteter och
projekt i samverkan för fortsatt
kunskapsfördjupning
Arbetssättet att löpande identifiera gemensamma
utmaningar för Skåne tillsammans med de skånska
kommunerna samt att genomföra analyser, rapporter
och projekt för Skånes utveckling fortsätter i arbetet
med att genomföra och följa upp regionplanen.

Remissinstans för kommunala
översiktsplaner (reglerat förfarande
i Plan- och bygglag 2010:900)

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar men
genomför i samverkan med Skånes kommuner och
andra relevanta aktörer. Arbetet sker löpande.

Region Skåne är formell remissinstans och yttrar sig
över kommunernas översiktsplaner och riktlinjer för
bostadsförsörjning. Region Skåne lämnar även yttranden över väg- och järnvägsplaner. Den kommunala
översiktsplaneringen ska ha en tydlig strategisk funktion
och en koppling till nationella och regionala strategier,
planer och program. Det är i den kommunala planeringen, främst i översiktsplanerna, som regionplanen
kan konkretiseras och tas vidare i frågor som omfattar
användningen av mark och vatten.

Planeringssamverkan
Planeringssamverkan är Region Skånes återkommande
arena för aktuella frågor om den regionala utvecklingen
med fokus på infrastruktur och kollektivtrafik. Planerings
amverkan riktar sig till tjänstemän i Skånes kommuner
och statliga myndigheter som arbetar inom kollektiv
trafik, infrastruktur och fysisk planering.

Ansvarig och tidplan: Region Skåne, löpande arbete
utifrån remiss av kommunala översiktsplaner och årlig
uppföljning till regionala utvecklingsnämnden.

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar för
genomförandet och planering i samarbete med Trafikverket. Planeringssamverkan genomförs 1-2 gånger
per år.

Strategisk miljöbedömning och
uppföljning (reglerat förfarande
i Miljöbalk 1998:808)
Den strategiska miljöbedömningen, Konsekvensbedömning av Regionplan för Skåne 2022-2040, anger hur
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Strukturerad dialog med kommunala
politiker och tjänstemän

Skånes arkitekturpris
Skånes arkitekturpris delas ut årligen i samarbete med
Sveriges Arkitekter Skåne. När Region Skåne, genom
regionplan och strategi för gestaltad livsmiljö, tar ett
samlat grepp för att stärka mångfalden av goda livs
miljöer är Skånes arkitekturpris ett sätt att lyfta goda
exempel och uppmuntra och engagera samhällsbyggare
i Skåne. Priset är prestigefullt och hörsammas även
nationellt och i vissa fall internationellt.

Dialogen med de skånska kommunerna planeras med
särskilt fokus på ansvariga politiker och tjänstepersoner
inom samhällsbyggnad och fysisk planering. Dialog sker
såväl genom Region Skåne som i samverkan med andra
aktörer.
Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar och
dialog genomförs inom ramen för etablerade samarbeten
där så är relevant. Dialogen genomförs två till fyra
gånger årligen. Nyhetsbrev med aktuell information
skickas till målgrupperna löpande.

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar, men
arbetet genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter
Skåne. Priset delas ut årligen.

Skånepanelen
I samband med regionplanens samrådsförfarande ska
en undersökning göras bland invånarna i Skåne genom
Region Skånes medborgarpanel, Skånepanelen. Fokus
är regionplanens genomförande med särskild relevans
för skåningarna.
Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar.
Genomförs en gång vart fjärde år.

Seminarieserien hållbar stadsutveckling
Seminarieserien genomförs årligen för att skapa en
mötesplats för det offentliga, akademin och privat
sektor kring aktuella stadsutvecklingsfrågor. Seminarierna
bygger på tanken att sprida goda exempel på stads
utveckling i framkant, visa innovativa exempel, inspirera
till att tänka nytt och våga vara proaktiva samt lyfta
aktuella utmaningar som är av vikt för Skånes fysiska
planering och regionplanens genomförande.
Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar, men
arbetet genomförs alltid i samverkan med andra aktörer
särskilt inom byggsektorn. Fyra till sex seminarier
genomförs per år och utvärderas löpande.
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Uppföljning av regionplanen
Aktualisering av regionplan

nå målen i Det öppna Skåne 2030 kopplade till fysisk
planering och en med dialoger för utvärdering och
uppföljning av befintlig plan.

Regionplanens aktualitet ska prövas en gång varje
mandatperiod. Då sammanställs lärdomar och analyser
som gjorts av nuläget i Skåne gällande fysisk planering,
för att inarbetas i ny version eller aktualisering av region
plan. Detta innebär två parallella processer; en för att
genomföra aktiviteter och projekt i samverkan för att

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar.
Årligen i återrapport till regionala utvecklingsnämnden,
med särskilt fokus vart fjärde år.

VISION:
Det öppna Skåne
2030

OMRÅDESSTRATEGIER

Strategier
för det flerkärniga Skåne/
Regionplan

Strategi för
ett hållbart
transportsystem

Strategi för framtidens hälsosystem

Strategi
för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Innovation
för hållbar
tillväxt

Åtgärder
för de
skånska
miljömålen

Behov:

Kulturplan

Strategi
för social
hållbarhet

HANDLINGSPLANER OCH
PROGRAM
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Uppföljning av Det öppna Skåne 2030
– Hur har det gått i Skåne?
Visionsmålen i Det öppna Skåne 2030 pekar ut riktningen
för Skånes utveckling. Fysisk planering är en del av
utvecklingen och regionplanen är det fysiska uttrycket
av den regionala utvecklingsstrategin. Uppföljningen
av utvecklingsstrategins mål kan därför i flera fall även
hänföras till regionplanen. Följande mål berör särskilt
regionplanens årliga uppföljning:
Visionsmål 1:
Skåne ska erbjuda framtidstro
och livskvalitet
• Skapa en attraktiv närmiljö med tillgänglig rekreation
Visionsmål 3:
Skåne ska stärka mångfalden
av goda livsmiljöer
• Dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur
• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
• Skapa attraktiva platser med människan i centrum
• Samverka för en utvecklad bostadsmarknad
• Planera i samverkan för en hållbar mark- och vattenanvändning
Visionsmål 4:
Skåne ska ha en god miljö och
en hållbar resursanvändning
• Verka för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne
• Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem
på land
• Kraftsamla för levande ekosystem i hav, sjöar och
vattendrag samt en hållbar vattenförsörjning
• Verka för en frisk luft och giftfri miljö
Visionsmål 6:
Skåne ska vara globalt attraktivt
• Stärka den internationella tillgängligheten
Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar.
Årligen i samband med uppföljning av Det öppna Skåne
2030 – Hur har det gått i Skåne?
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Konsekvensbedömning
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Konsekvensbedömningen av Regionplan för Skåne
2022-2040 innehåller en beskrivning av processen för
framtagandet av planen samt en redogörelse för dess
konsekvenser.

av regionplanen. Inspel till planförslaget har gjorts vid
ett flertal tillfällen och kommer att ske löpande under
planprocessen. Konsekvensbedömningen är alltså under
framtagande under hela planprocessen.

Konsekvensbedömningen utgör ett brett och kompletterande underlag till regionplanen. Den redogör inte för
planförslagets fördelar och kvaliteter som plan och tar
inte heller ställning till den breda samhällsutvecklingen
som planförslaget syftar till att hantera. Det är enbart
konsekvenser utifrån ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet som beskrivs.

Som en tolkning av lagen (PBL 7 kap 3§) har Region
Skåne valt att behandla och redovisa riksintressen i
denna konsekvensbedömning gentemot planförslagets
planeringsprinciper i Konsekvenser på planförslagets
tematiska fördjupningar. Även konsekvenser för allmänna
intressen bedöms gentemot planförslagets planeringsprinciper i Konsekvenser på planförslagets tematiska fördjupningar som sociala, ekonomiska och miljömässiga
konsekvenser.

Konsekvensbedömningen är en integrerad del i plan
processen och bidrar till denna genom att inte enbart
bli en efterhandsbedömning av det färdiga plan
dokumentet. Arbetet har därför påbörjats samtidigt
med starten av planprocessen och bedrivs parallellt
med denna för att löpande utvärdera konsekvenserna

Regionplan för Skåne 2022–2040
Konsekvensbedömning
Öppna som PDF här.
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Du kan även läsa regionplanen här:
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Region Skåne
291 89 Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
utveckling.skane.se
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Regionala
utvecklingsnämnden
Ärendenummer 2019-RU000065
1 (4)

Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040
Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne utifrån ett nytt uppdrag
i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Tillsammans med Skånes kommuner och andra aktörer har ett
antal dialogmöten och träffar genomförts för att arbeta fram förslaget till regionplan och arbetssätt.
Förslaget bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk
planering sedan 2005.
Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk planering.
Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering kan
vidareutvecklas i Skåne. Med denna samrådsperiod önskar Region Skåne att alla berörda aktörer
inkommer med synpunkter gällande både innehåll och arbetssätt, för att gemensamt skapa bästa möjliga
utveckling för ett sömlöst Skåne för skåningarna.
Samrådsförslaget presenteras digitalt i verktyget StoryMaps via följande länk:
http://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=84ac9b4bad2a496b9ec4130fd41b2f51.
Använd gärna Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari som webbläsare, vid behov kopiera in länken
till någon av dessa. Det går även att ladda ner som PDF från StoryMaps och från hemsidan.
Region Skåne önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess
uppfyller det behov och syfte som planen avser:
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna
vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst
Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin Det
öppna Skåne 2030.
Vi tar gärna emot era synpunkter kring följande frågeställningar:


Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i Skåne. Inklusive beskrivningen av
ortsstruktur och tillväxtmotorer, regionala- och lokala kärnor, med särskilt fokus på roller och
viktiga utvecklingsfrågor.



Relevansen av planeringsstrategier och planeringsprinciper för Skånes hållbara utveckling samt
hur de kan utvecklas för att bättre utgöra ett stöd till kommunerna.



Kartornas detaljeringsgrad och regionala eller mellankommunala relevans. Behov av ytterligare
kartor eller förslag till hur befintliga kan utvecklas för att utgöra ett stöd.



Trender, utmaningar och omvärld, med särskilt fokus på hur väl beskrivningar fångar in den egna
kommunens delregionala sammanhang, förutsättningar och utmaningar. Behov av utveckling för
att bättre fånga in varierande förutsättningar inom olika delar av Skåne.



Viktiga frågor att arbeta vidare med, antingen inom Regionplan för Skåne 2022-2040 eller inom
det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk planering i Skåne.
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Samrådsperioden gäller från 2020-12-01 till 2021-04-30.
Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom att skicka e-post till region@skane.se.
Du kan också lämna synpunkter skriftligen till Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Ange alltid
diarienummer 2019-RU000065 som referens.
För mer information och kontaktuppgifter gällande förslaget: www.skane.se/regionplan
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Sändlista
K2
Klippans kommun
Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne
Krinova
Kristdemokraterna i Skåne
Kristianstads kommun
Kristianstad Österlen Airport
Kulturnämnden, Region Skåne
Kustbevakningen
Kävlinge kommun
Køge Kommune
Københavns Kommune
Laholms kommun
Landskrona hamn
Landskrona stad
Lantmäteriet
Leader i Skåne
Liberalerna i Skåne
Linnéuniversitetet
Lomma kommun
LRF i Skåne
Lunds kommun
Lunds universitet
Lyngby-Tårbæk Kommune
Länsstyrelsen i Skåne
Malmö Airport
MalmöLundregionen
Malmö stad
Malmö universitet
Markaryds kommun
Medeon
Migrationsverket
Miljöpartiet i Skåne
Moderaterna i Skåne
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturskyddsföreningen i Skåne
Naturvårdsverket
Olofströms kommun
Osby kommun
Patientnämnden, Region Skåne
Personalnämnden, Region Skåne
Perstorps kommun
Polismyndigheten region Syd
Post- och telestyrelsen
Primärvårdsnämnden, Region Skåne
PRO
Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland

Akademiska hus AB
Bjuvs kommun
Blekinge tekniska högskola
Bornholms Regionkommune
Boverket
Bromölla kommun
Burlövs kommun
Business Region Skåne
Byggföretagen
Båstads kommun
Centerpartiet i Skåne
Copenhagen Malmö Port
Delmos
Dragør Kommune
Energimyndigheten
E.ON
Eslövs kommun
Familjen Helsingborg
Fastighetsägarna syd
Finansdepartementet
Folkhälsomyndigheten
Fredenborg Kommune
Företagarna Region Syd
Försvarsmakten
Gentofte Kommune
Greater Copenhagen
Greve Kommune
Gribskov Kommune
Halmstad kommun
Havs- och vattenmyndigheten
Helsingborgs hamn
Helsingborgs stad
Helsingörs kommun
Hvidovre Kommune
Hyresgästföreningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Hörby kommun
Höörs kommun
Hørsholm Kommune
Ideon Science Park
Innovation Skåne
Innovationscenter för landsbygden
IUC Syd
Jernhusen
Jordbruksverket
Jämställdhetsmyndigheten
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Region Gävleborg
Region Halland
Region Hovedstaden
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Sjælland
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
Regionsamverkan Sydsverige
Riksantikvarieämbetet
Rudersdal Kommune
Servicenämnden, Region Skåne
Simrishamns kommun
Sjukhusstyrelse Helsingborg
Sjukhusstyrelse Hässleholm
Sjukhusstyrelse Kristianstad
Sjukhusstyrelse Landskrona
Sjukhusstyrelse Sus
Sjukhusstyrelse Trelleborg
Sjukhusstyrelse Ystad
Sjukhusstyrelse Ängelholm
Sjöbo kommun
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Skolverket
Skurups kommun
Skåne-Blekinge jordägarförbund
Skåne Nordost
Skånes idrottsförbund
Skånes kommuner
SMHI
Socialdemokraterna
Solrød Kommune
Staffanstorps kommun
Stevns Kommune

STF
Stiftelsen Skånska landskap
Svalövs kommun
Svedala kommun
Svenska kraftnät
Svenska stadsnätsföreningen
Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF
Svenskt Näringsliv i Skåne
Sveriges lantbruksuniversitet
Sverigedemokraterna i Skåne
Sveriges geologiska institut
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges kommuner och regioner
Sveriges åkeriföretag
Sydvatten AB
Sydsvenska Handelskammaren
Sydöstra Skånes samarbetskommitté
Sysav
Södra skogsägarna
Sölvesborgs kommun
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Tomelilla kommun
Tårnby Kommune
Tourism in Skåne
Trafikanalys
Trafikverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trelleborgs hamn
Trelleborgs kommun
Tullverket
VA SYD
Vellinge kommun
Vinnova
World Maritime University
Vänsterpartiet Skåne
Västra Götalandsregionen
Ystad hamn
Ystads kommun
Åstorps kommun
Älmhults kommun
Ängelholm Helsingborg Airport
Ängelholms kommun
Öresundsinstitutet
Örkelljunga kommun
Östra Göinge kommun
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 4465
Tid:

2021-04-20 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 56
Remiss - Hemställan Region Hallands läns kommuner
ansvar regional fysisk planering
Diarienummer: RJL 2021/220
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
hemställan från Region Halland och Hallands läns
kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering.

Region Jönköping har inget att erinra mot Region Halland och Hallands
läns kommuners hemställan.
Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2021-04-13
 Förslag till yttrande daterat 2021-05-04
 Avsiktsförklaring gällande uppdraget utökat ansvar för regional
fysisk planering
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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MISSIV
2021-04-13

1(1)

RJL 2021/220

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Ansvar för regional fysisk planering
Region Halland
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
hemställan från Region Halland och Hallands läns
kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering.

Region Jönköping har inget att erinra mot Region Halland och Hallands läns
kommuners hemställan.

Information i ärendet
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på den inkomna hemställan.
Den inkomna hemställan innebär en begäran att omfattas av de bestämmelser
om regiona fysisk planering som gäller enligt 7 kap. plan- och bygglagen
(PBL) (2010:900).

Beslutsunderlag



Missiv daterad 2021-04-13
Förslag till yttrande daterat 2021-05-04

Beslut skickas till
Finansdepartementet

REGIONLEDNINGSKONTORET

Ulf Fransson
Tf Regional utvecklingsdirektör
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Erik Bromander
Sektionschef Samhällsbyggnad och
tillgänglighet

YTTRANDE
2021-05-04

1(1)

RJL 2021/220

Finansdepartementet

Ansvar för regional fysisk planering
Region Halland
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
hemställan från Region Halland och Hallands läns
kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har ingen erinran i ärendet.

Synpunkter på förslaget
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på den inkomna hemställan.
Den inkomna hemställan innebär en begäran att omfattas av de bestämmelser
om regiona fysisk planering som gäller enligt 7 kap. plan- och bygglagen
(PBL) (2010:900).
Region Jönköping har inget att erinra mot Region Halland och Hallands läns
kommuners hemställan.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Ulf Fransson
T.f. Regional utvecklingsdirektör

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

2020-09-14

RS190659

Avsiktsförklaring gällande uppdraget Utökat ansvar
för Regional fysisk planering
Finansdepartemenetet
Regional fysisk planering skapar goda förutsättningar för regionala utvecklingsfrågor,
inte minst i en växande region som Halland. Genom regional fysisk planering tas ett
samlat grepp kring strukturfrågor som påverkar varandra och detta är viktigt för att
stärka och fortsätta utveckla Hallands attraktivitet, hållbara utveckling och generera
samhällsnytta.
Gemensamt för många samhällsutvecklingsfrågor är att de är av mellankommunal
och/eller mellanregional karaktär. Genom regional fysisk planering kan dessa frågor
ses utifrån både ett kommunalt och regionalt perspektiv. Genom en regional fysisk
plan blir länken mellan de kommunala översiktsplanerna och det regionala
utvecklingsarbetet än tydligare. De strukturer som vi planerar för idag kommer att
påverka vår samhällsutveckling under lång tid framöver och därför finns det ett behov
av regional fysisk planering för att skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling.
Halland har under lång tid haft en kraftig befolknings- och ekonomisk tillväxt, en
tillväxt som väntas fortsätta i framtiden. Under de senaste 10 åren har
befolkningsökningen i Halland varit den tredje största i Sverige, relativt regionens
storlek. Kombinationen av attraktiva boenden och tidsmässigt korta avstånd till flera
olika arbetsmarknader är centrala att värna om i framtiden, en fråga som inte bara
berör tillväxten i Halland utan även de angränsande regionerna i sydvästsverige.
Halland och sydvästsverige har goda förutsättningar för fortsatt utveckling. Samtidigt
står Halland och hela sydvästsverige inför flera stora utmaningar för att utvecklingen
ska kunna fortsätta på ett hållbart sätt. Pendlingen och transportflödena förväntas
öka, behovet av lokalyta är stort och efterfrågan av attraktiva boendemiljöer blir allt
större. Med anledning av detta ser Region Halland och samtliga halländska
kommuner att det finns ett behov av regional fysisk planering som hanterar
mellankommunala och mellanregionala samhällsplaneringsfrågor. För att Hallands
hållbara utveckling ska framtidssäkras är det centralt att rätt verktyg finns att tillgå
och att samplanering sker mellan Region Halland och berörda kommunala, regionala
och nationella aktörer. Detta då utmaningarna är så pass komplexa att de kräver
samarbete på flera olika nivåer för att kunna lösas.

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad Besöksadress: Södra vägen 9 Tfn: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44
E-post: regionen@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se Org.nr: 232100-0115
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Region Halland är organiserat för att arbeta med fysisk planering utifrån den
kompetens som finns att tillgå. Det finns en vana att arbeta med regionala strategiska
planeringsfrågor som ingår i andra regionala uppdrag som till exempel att vara
länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndighet. Inom verksamheten pågår arbete
med att ta fram en strukturbild, vilken kommer vara underlag till en framtida regional
fysisk plan. Det finns mellan Region Halland och de halländska kommunerna
upprättat en samverkansstruktur som skapar goda förutsättningar för att den
regional-kommunala samarbetet med regional fysisk planering.
Region Halland har tagit fram en samplaneringsmodell som används i samverkan
mellan kommunal-, regional- och nationell nivå. Samplaneringsmodellen redogör för
ansvarsfördelningen i en given process och beskriver vikten av att infrastruktur,
bostadsbyggande, kollektivtrafik och andra samhällsbyggnadsfrågor är viktiga
komponenter i samhällsutvecklingen. Samplaneringsmodellen kan med fördel
användas inom regional fysisk planering. I takt med att en regional fysisk plan
arbetas fram kan det bli aktuellt med vidare avisktsförklaringar och avtal som redogör
för framtagandet och hur den kommunal-regionala samverkan ska vara en röd tråd
igenom arbetet.
Region Halland, tillsammans med de halländska kommunerna, anser att regional
fysisk planering skapar goda förutsättningar för samplanering mellan aktörer på
nationell, regional och kommunal nivå. Samplaneringen består främst i att flera
aktörer får en gemensam syn på de halländska förutsättningarna i strategiska
planeringsfrågor. Samplaneringen gör också att flera olika områden kan beaktas
samtidigt. Med anledning av detta har Region Halland för avsikt att ansöka om
uppdraget för Regional fysisk planering.
Med anledning av detta förklarar Region Halland sin avsikt att ansöka om och
bli tilldelade det utökade uppdraget för regional fysisk planering.

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad . Besöksadress: Södra vägen 9 . Tfn: 035-13 48 00 . Fax: 035-13 54 44
E-post: regionen@regionhalland.se . Webb: www.regionhalland.se . Org.nr: 232100-0115
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Remiss

2021-02-02
Fi2019/01983

Finansdepartementet
Avdelningen för samhällsplanering och bostäder,
Enheten för samhällsplanering

Hemställan från Region Halland och Hallands läns
kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering

Remissinstanser

Boverket
Falkenbergs kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Kungsbacka kommun
Laholms kommun
Varbergs kommun
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Region Halland
Region Kronoberg

Telefonväxel: 08-405 10 00

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Webb: www.regeringen.se

639

Region Jönköping
Region Skåne
Region Västra Götaland
Statskontoret

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 27 april
2021. Svaren bör lämnas per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och
med kopia till fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
Fi2019/01983 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på den inkomna
hemställan. Den inkomna hemställan innebär en begäran att omfattas av de
bestämmelser som gäller enligt 7 kap. plan- och bygglagen (PBL) (2010:900).
Föreliggande proposition (Prop. 2017/18:266) samt det betänkande som
föregick propositionen, En ny regional planering – ökad samordning och
bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) går att läsa på regeringens
webbplats, www.regeringen.se.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Lina Martinson
T.f. enhetschef
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 4465
Tid:

2021-04-20 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 57
Remiss av promemorian - Ändringar i
vägsäkerhetslagen
Diarienummer: RJL 2021/295
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Infrastrukturdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag till ändring av vägsäkerhetslagen.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2021-04-09
 Förslag till yttrande daterat 2021-05-04
 Promemorian - Ändringar i vägsäkerhetslagen
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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MISSIV
2021-04-09

1(1)

RJL 2021/295

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss av promemorian - Ändring av
vägsäkerhetslagen
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Infrastrukturdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till
ändring av vägsäkerhetslagen.

Information i ärendet
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att
genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23
oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars
säkerhet.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2021-04-09
Förslag till yttrande daterat 2021-05-04

Beslut skickas till
Infrastrukturdepartementet

REGIONLEDNINGSKONTORET

Ulf Fransson
Tf Regional utvecklingsdirektör
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Erik Bromander
Sektionschef

YTTRANDE
2021-05-04

1(1)

RJL 2021/295

Infrastrukturdepartementet

Ändring av vägsäkerhetslagen
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss

Sammanfattning
Region Jönköpings län har inga synpunkter på de föreslagna
författningsförändringarna.

Synpunkter på förslaget
I promemorian

lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att
genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23
oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars
säkerhet.
Region Jönköpings län har inga synpunkter på de föreslagna
författningsförändringarna.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnden för
Trafik, infrastruktur och miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Ulf Fransson
Tf. Regional utvecklingsdirektör

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

Promemoria
Ändringar i vägsäkerhetslagen

Promemorians huvudsakliga innehåll
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för
att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av
den 23 oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning
av vägars säkerhet.
Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 17 december
2021, innebär i första hand att det obligatoriska tillämpningsområdet
utvidgas från TEN-T-vägnätet (det transeuropeiska transportnätet) till att
omfatta även motorvägar och vägar utanför tättbebyggt område som
förbinder större städer och regioner (huvudvägar). Dessutom omfattas
vissa andra vägar om de har färdigställts med unionsmedel. Direktivet
innebär också att regleringen av kartläggning och bedömning av vägar i
bruk, samt uppföljningen av resultatet, förändrats i fråga om struktur och
delvis i fråga om innehåll. Detsamma gäller de regelbundna
vägsäkerhetsinspektionerna med tillägget att vägsträckor som gränsar till
tunnlar som omfattas av direktiv 2004/54/EG (tunneldirektivet) ska
inspekteras gemensamt av väghållaren och den som ansvarar för kontroller
enligt tunneldirektivet.
I promemorian föreslås till följd av detta ändringar i vägsäkerhetslagen
(2010:1362), lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och vägsäkerhetsförordningen (2010:1367).
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 17 december 2021.

1
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Innehållsförteckning

2
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1

Författningstext

1.1

Förslag till lag om ändring i vägsäkerhetslagen
(2010:1362)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om vägsäkerhetslagen (2010:1362)
dels att 2, 3, 8–10 och 16 §§ och rubrikerna närmast före 8 och 9 §§ ska
ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, och närmast före 8 a § en
ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §2
I denna lag betyder
I denna lag betyder
TEN-T-vägnätet: det vägnät som
TEN-T-vägnätet: det vägnät som
definieras i bilaga 1, avsnitt 2 till definieras i artikel 2 i EuropaEuropaparlamentets och rådets parlamentets och rådets förordning
beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli (EU) nr 1315/2013 av den
1996 om gemenskapens riktlinjer 11 december 2013 om unionens
för utbyggnad av det trans- riktlinjer för utbyggnad av det
europeiska transportnätet och som transeuropeiska transportnätet och
illustreras med hjälp av kartor eller om upphävande av beslut nr
beskrivs i bilaga 2 till beslutet,
661/2010/EU och som illustreras
med hjälp av kartor eller beskrivs i
bilaga 1, avsnitt 1.4, till
förordningen,
väghållare:
1. i fråga om allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar
för väghållningen,
2. i fråga om gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och
bygglagen (2010:900) ansvarar för gatuhållningen,
3. i fråga om väg som är gemensamhetsanläggning enligt
anläggningslagen (1973:1149), samfälligheten, och
4. i fråga om annan väg, vägens ägare,
vägprojekt: ett projekt som omfattar nyanläggning av väg eller
betydande förändring av befintlig väg som påverkar trafikflödet,
trafiksäkerhetsanalys: en strategisk, jämförande analys av de effekter
ett vägprojekt har på vägnätets säkerhet,
trafiksäkerhetsgranskning: en oberoende, ingående, systematisk och
teknisk säkerhetskontroll av utformning av ett vägprojekt.

1

4

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om
ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.
2
Senaste lydelse 2010:1363.
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3§
Denna lag gäller vägar eller
Denna lag gäller vägar eller
vägprojekt som ingår i TEN-T- vägprojekt som
vägnätet i Sverige. Lagen gäller
1. ingår i TEN-T-vägnätet i
dock inte vägtunnlar som omfattas Sverige,
av lagen (2006:418) om säkerhet i
2. ingår i det nationella stamvägvägtunnlar.
nätet, eller
3. är eller avser en motorväg.
Lagen gäller också vägar eller
vägprojekt som färdigställs med
ekonomiskt bidrag från Europeiska
unionen, om vägen
1. är belägen utanför tättbebyggt
område och inte i huvudsak
betjänar fastigheter i direkt
anslutning till vägen, och
2. är avsedd och öppen för
allmän trafik med motorfordon.
Lagen gäller inte vägtunnlar som
omfattas av lagen (2006:418) om
säkerhet i vägtunnlar.

Säkerhetsinspektioner

Vägsäkerhetsinspektioner

8§
Väghållaren ska genomföra
Väghållaren ska genom regelregelbundna säkerhetsinspektioner bundna vägsäkerhetsinspektioner
av vägar, kartlägga vägarnas undersöka behovet av underhåll,
säkerhetsstandard och upprätta en reparationer eller andra åtgärder
plan för åtgärder som bör vidtas för att kunna upprätthålla säkerför att öka säkerheten på vägarna.
heten i sitt vägnät.
Utöver det som sägs i första
stycket ska vägsäkerhetsinspektioner genomföras minst vart sjätte
år på de sträckor i vägnätet som
gränsar till en tunnel som omfattas
av lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar. Sådana inspektioner
ska genomföras gemensamt av
väghållaren och den som ansvarar
för att kontroller utförs enligt lagen
om säkerhet i vägtunnlar.

5
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Nätverksövergripande
vägsäkerhetsbedömningar
8a§
Väghållaren ska på grundval av
vägens tekniska egenskaper och
antalet allvarliga olyckor som
inträffat göra en nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning av sitt vägnät. I vägsäkerhetsbedömningen ska olycksrisken och
risken för allvarlig kollision
utvärderas. Resultatet ska ligga till
grund för en klassificering av alla
sträckor i vägnätet i kategorier
utifrån deras säkerhetsnivå (säkerhetsklassning). En nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning
ska göras tillräckligt ofta för att
säkerhetsnivån i vägnätet ska
kunna upprätthållas. Bedömningen
ska dock göras minst vart femte år.
Väghållaren ska till den
myndighet regeringen bestämmer
rapportera uppgifter om säkerhetsklassningen enligt bedömningen i
första stycket.
Säkerhetskrav

Uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar
9§

Väghållaren ska systematiskt och
fortlöpande vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga allvarliga
personskador till följd av användningen av vägarna. Åtgärder
för att avhjälpa den omedelbara
risken för sådana skador ska vidtas
först.

6

650

Väghållaren ska följa upp
resultatet av den nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen genom att
1. identifiera de vägsträckor där
säkerheten behöver förbättras,
2. upprätta en plan för åtgärder
som bör prioriteras, och
3. systematiskt och fortlöpande
vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga allvarliga personskador
till följd av användningen av
vägarna.

Skyldigheten i första stycket
gäller i den utsträckning som det
kan anses skäligt. Därvid ska
nyttan av skyddsåtgärder jämförd
med kostnaderna för sådana
åtgärder, liksom frågan om risken
för skador kan minskas genom
andra åtgärder, särskilt beaktas.

Åtgärder som avhjälper den
omedelbara risken för sådana
skador ska vidtas först.
Skyldigheten att vidta åtgärder
enligt första stycket gäller i den
utsträckning som det kan anses
skäligt. Vid bedömningen ska det
särskilt beaktas om nyttan av
skyddsåtgärder väger upp kostnaderna för sådana åtgärder och
om risken för skador kan minskas
genom andra åtgärder.
10 §

Väghållaren ska upprätta en
olycksrapport för varje dödsolycka
i trafiken som inträffat på en väg
inom TEN-T-vägnätet.

Väghållaren ska upprätta en
olycksrapport för varje dödsolycka
i trafiken som inträffat på en väg
som anges i 3 § första stycket.

16 §
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. upprättande av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys,
2. genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och upprättande av
granskningsrapporter,
3. utbildning av trafiksäkerhetsgranskare,
4. godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare,
5. trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,
6. förfarandet vid säkerhets6. förfarandet vid vägsäkerhetsinspektioner,
inspektioner,
7. förfarandet vid nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
7. rapportering av dödsolyckor i
8. rapportering av dödsolyckor i
trafiken,
trafiken,
8. säkerhetskrav,
9. förfarandet vid uppföljning av
vägsäkerhetsbedömningar,
10. rapportering av säkerhetsklassning,
9. tillsyn, samt
11. tillsyn, och
10. avgifter för tillsyn och
12. avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt denna ärendehandläggning enligt denna
lag och enligt föreskrifter som har lag och enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.
meddelats med stöd av lagen.
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1. Denna lag träder i kraft den 17 december 2021.
2. Den första nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen ska vara
genomförd senast den 31 december 2024.
3. För vägprojekt som inte ingår i TEN-T-vägnätet tillämpas 4 och 5 §§
endast om vägprojektet har påbörjats efter lagens ikraftträdande.

8
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1.2

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:418)
om säkerhet i vägtunnlar

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §
Tunnelhållaren skall se till att det
Tunnelhållaren ska se till att det
genomförs regelbundna kontroller genomförs regelbundna kontroller
av en tunnel som är i drift. av en tunnel som är i drift.
Kontroller skall genomföras minst Kontroller ska genomföras minst
vart sjätte år och omfatta alla vart sjätte år och omfatta alla
föreskrivna säkerhetskrav.
föreskrivna säkerhetskrav.
I 8 § andra stycket vägsäkerhetslagen (2010:1362) finns
bestämmelser om inspektioner som
ska genomföras på vägsträckor
som gränsar till en tunnel.

Denna lag träder i kraft den 17 december 2021.

9
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1.3

Förslag till förordning om ändring i
vägsäkerhetsförordningen (2010:1367)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om vägsäkerhetsförordningen (2010:1367)
dels att 8 och 9 §§ och rubriken närmast före 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 och 11 §§, och närmast
före 10 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Säkerhetskrav

Uppföljning av
vägsäkerhetsbedömningar

8§
Väghållaren ska upprätta en
För att följa upp resultatet av en
säkerhetsdokumentation för upp- nätverksövergripande vägsäkergiften
att
systematiskt
och hetsbedömning enligt 9 § vägfortlöpande vidta åtgärder i säkerhetslagen (2010:1362) ska
enlighet med 9 § vägsäkerhetslagen väghållaren, om avhjälpande åt(2010:1362). Dokumentationen ska gärder inte vidtas direkt,
innehålla en översiktlig be1. genomföra riktade vägsäkerskrivning och analys av vägnätet hetsinspektioner av de vägsträckor
bestående av en kartläggning av där säkerheten behöver förbättras,
vägarnas säkerhetsstandard samt och
en plan för åtgärder som bör vidtas
2. upprätta en säkerhetsdokuför att öka säkerheten på vägarna.
mentation som underlag för att
systematiskt och fortlöpande kunna
vidta åtgärder.
Säkerhetsdokumentationen ska
innehålla en beskrivning och en
analys av säkerhetsstandarden och
en plan för de åtgärder som bör
prioriteras.
I den del säkerhetsdokumentationen avser andra statliga vägar
än stamvägar ska den överlämnas
till berörd region enligt förordningen (1997:263) om länsplaner
för regional transportinfrastruktur.

1

10

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om
ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.
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9§
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
1. upprättande av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys,
2. genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och upprättande av
granskningsrapporter,
3. utbildning, godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare,
4. trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,
5. förfarandet vid säkerhets5. förfarandet vid vägsäkerhetsinspektioner,
inspektioner,
6. förfarandet vid nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
6. rapportering av dödsolyckor i
7. rapportering av dödsolyckor i
trafiken,
trafiken,
7. säkerhetskrav,
8. förfarandet vid uppföljning av
nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
9. rapportering av säkerhetsklassning av vägnät,
8. tillsyn, samt
10. tillsyn, samt
9. avgifter för tillsyn och
11. avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt väg- ärendehandläggning enligt vägsäkerhetslagen (2010:1362) och säkerhetslagen (2010:1362) och
föreskrifter som har meddelats med föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.
stöd av lagen.
Transportstyrelsen ska inhämta
synpunkter från berörda tunnelhållare enligt lagen (2006:418) om
säkerhet i vägtunnlar innan
styrelsen meddelar föreskrifter om
vägsäkerhetsinspektioner
som
anges i 8 § andra stycket
vägsäkerhetslagen.
Transportstyrelsen får även
Transportstyrelsen får även
meddela de föreskrifter som behövs meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av vägsäker- för verkställigheten av vägsäkerhetslagen (2010:1362) och denna hetslagen och denna förordning.
förordning.

11
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Rapportering
10 §
Väghållaren ska lämna uppgifter
om säkerhetsklassning enligt 8 a §
andra stycket vägsäkerhetslagen
(2010:1362)
till
Transportstyrelsen.
11 §
Transportstyrelsen
ska
till
Europeiska kommissionen anmäla
förteckningar som anges i
artikel 1.4 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/96/EG av den 19 november
2008 om förvaltnings av vägars
säkerhet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU)
2019/1936.
Transportstyrelsen ska också fullgöra den
rapporteringsskyldighet som anges
i artikel 11a.1 i direktiv
2008/96/EG, i lydelsen enligt
direktiv (EU) 2019/1936.

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2021 .

12
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2

Grunddirektivet 2008/96/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november
2008 om förvaltning av vägars säkerhet beslutades mot bakgrund av att
kommissionen i en vitbok 2001 pekade på behovet av trafiksäkerhetsmässiga åtgärder, såsom konsekvensanalyser och revisioner för
att kartlägga och åtgärda vägsträckor med hög olyckstäthet. Målet var att
halvera antalet dödsoffer på vägarna inom unionen fram till 2010. I ett
meddelande 2003 slog kommissionen också fast att vägarna utgör en av
tre pelare i trafiksäkerhetspolitiken. Direktivet genomfördes den
19 december 2010, då vägsäkerhetslagen (2010:1362) och vägsäkerhetsförordningen (2010:1367) trädde i kraft. Tillämpningsområdet bestämdes
i enlighet med direktivet till de vägar och vägprojekt som ingår i TEN-Tvägnätet (det transeuropeiska transportnätet).
I ett meddelande från kommissionen den 20 juli 2010 Mot ett europeiskt
område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–
2020, fastställdes det strategiska målet att halvera antalet dödsolyckor i
trafiken fram till 2020 jämfört med 2010, och att närma sig noll omkomna
2050. Eftersom framstegen i det avseendet avstannat, godkände rådet den
8 juni 2017 ett nytt etappmål, nämligen att senast 2030 ha halverat antalet
allvarliga skador jämfört med 2020. Det konstaterades att större insatser
krävs för att nå målen.
Utvärderingen av effekterna av direktiv 2008/96/EG har visat att
direktivets förfaranden har bidragit till att minska antalet omkomna och
allvarligt skadade, både på det obligatoriska TEN-T-vägnätet och på de
nationella vägar där medlemsstater på frivillig basis har tillämpat
direktivets principer för förvaltning av vägars säkerhet.
Mot denna bakgrund beslutade Europaparlamentet och rådet direktiv
(EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om ändring av direktiv
2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet. Direktivet ska vara
genomfört senast den 17 december 2021.

3

Ändringsdirektivet (EU) 2019/1936

Grunddirektivets syfte är att med hjälp av olika åtgärder erhålla säkrare
vägar i medlemsstaterna. Åtgärderna är inriktade dels på vägprojekt –
nyanläggning av vägar eller betydande förändring av befintlig väg som
påverkar trafikflödet – dels på det befintliga vägnätet. I fråga om vägprojekt ställs krav på trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalyser och
trafiksäkerhetsrevisioner. Det befintliga vägnätet ska rangordnas med
utgångspunkt från olyckstäthet och åtgärder ska koncentreras till
vägsträckor med hög prioritet utifrån rangordningen.
Direktiv (EU) 2019/1936 ändrar inte syftet med grunddirektivet och de
åtgärder som avser vägprojekt kvarstår i grunddirektivets lydelse. Den
mest påtagliga förändringen handlar om en utökning av direktivets
tillämpningsområde. Därutöver är åtgärderna beträffande det befintliga
13
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vägnätet förändrade på så sätt att större fokus läggs på riskbaserade
säkerhetsbedömningar.
Artikel 1 (Syfte och tillämpningsområde) fastställer att direktivet ska
tillämpas på TEN-T-vägnätet, på motorvägar och på andra huvudvägar,
oavsett om de håller på att utformas eller byggas eller är i bruk. Direktivet
ska också tillämpas på vissa vägar och vägprojekt som är belägna utanför
tättbebyggt område om de färdigställs med unionsmedel. Medlemsstaterna
får undanta huvudvägar som har låg olycksrisk med beaktande av
trafikvolymer och olycksstatistik. Medlemsstaterna får också låta andra
vägar omfattas av direktivets tillämpningsområde.
Artikel 2 (Definitioner) innehåller nya och förändrade definitioner. Det
transeuropeiska vägnätet uppdateras med referens till Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om
unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och
om upphävande av beslut nr 661/2010/EU. Motorväg och huvudväg
definieras, den senare termen som en väg utanför tättbebyggt område som
förbinder större städer eller regioner, eller båda, som tillhör den högsta
vägkategorin under kategorin motorväg i den nationella vägklassificering
som är i kraft den 26 november 2019. Definitionen av rangordning av
vägsträckor med hög olyckstäthet och rangordning av vägnätets säkerhet
utgår. Detsamma gäller säkerhetsinspektion. I stället tillkommer
definitioner av säkerhetsklassning, riktad vägsäkerhetsinspektion och
regelbunden vägsäkerhetsinspektion. Dessa förändringar återspeglar den
nya terminologin i artikel 5, 6 och 6a. Slutligen införs en definition av
oskyddad trafikant.
Artikel 4 (Trafiksäkerhetsrevisioner för vägprojekt) tillförs en punkt
med krav på kommissionen att tillhandahålla vägledning för utformningen
av förlåtande sidoområden och självförklarande och självreglerande vägar.
Artikel 5 (Nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning) har ersatts,
har ny rubrik och ställer nu krav på att nätsverksövergripande
vägsäkerhetsbedömningar görs av hela det nätverk som är i bruk och som
omfattas av direktivet. Bedömningar ska göras när det är påkallat och
minst vart femte år. Syftet är att utvärdera olycksrisken och risken för
allvarlig kollision på grundval av vägens tekniska egenskaper (inbyggd
säkerhet) och en analys av de sträckor som uppvisat ett stort antal
allvarliga olyckor. I bilaga III finns vägledande element för
genomförandet. På grundval av resultatet av bedömningen ska alla
vägsträckor klassificeras i minst tre kategorier utifrån deras säkerhetsnivå.
Artikel 6 (Regelbundna vägsäkerhetsinspektioner) har en ny rubrik och
ställer i punkt 1 krav på att regelbundna vägsäkerhetsinspektioner
genomförs tillräckligt ofta för att adekvata säkerhetsnivåer ska kunna
säkerställas för infrastrukturen. Punkt 2 utgår och innehållet i punkt 3 är
nytt. Där ställs krav på att de behöriga organ som är involverade igenomförandet av detta direktiv och Europarlamentets och rådets direktiv
2004/54/EG om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det
transeuropeiska vägnätet (tunneldirektivet) ska ha gemensamma
vägsäkerhetsinspektioner av de sträckor i vägnätet som gränsar till
vägtunnlar. Inspektionerna ska göras när det är påkallat och minst vart
sjätte år.
Artikel 6a (Uppföljning av förfarandena för vägar som är i bruk) är ny
och ställer krav på att resultaten av bedömningarna enligt artikel 5 följs
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upp med riktade vägsäkerhetsinspektioner – vägledande element anges i
bilaga IIa – eller med direkt avhjälpande åtgärder. De riktade
vägsäkerhetsinspektionerna ska genomföras av expertgrupper (varav
minst en medlem har kunskap och erfarenhet motsvarande en
trafiksäkerhetsrevisor) och resultatet ska följas upp med motiverade beslut
i frågan om avhjälpande åtgärder är nödvändiga. Vägsträckor där
säkerheten måste förbättras ska identifieras och prioriterade åtgärder ska
fastställas. Avhjälpande åtgärder ska i första hand vidtas där
säkerhetsnivån är låg men har hög potential för förbättringar och sänkta
olyckskostnader. Det ska finnas en riskbaserad plan för prioriterade
åtgärder som regelbundet uppdateras.
Artikel 6b (Skydd av oskyddade trafikanter) är ny och ställer krav på att
de oskyddade trafikanternas behov beaktas vid genomförandet av de
förfaranden som anges i artiklarna 3–6a.
Artikel 6c (Vägmarkeringar och vägmärken) är ny och ställer krav på
medlemsstaterna att i sina befintliga och framtida förfaranden för
vägmarkeringar och vägmärken fästa särskild uppmärksamhet vid
läsbarhet och upptäckbarhet för mänskliga förare och fordon utrustade
med automatiserade förarstödsystem. Kommissionen får anta
genomförandeakter för att fastställa gemensamma specifikationer.
Artikel 6d (Information och insyn) är ny och riktar sig till kommissionen
som ska offentliggöra en europeisk karta över vägnätet inom ramen för
direktivet.
Artikel 6e (Frivillig rapportering) är ny och innehåller en uppmaning till
medlemsstaterna att sträva efter att inrätta ett nationellt system för frivillig
rapportering – tillgängligt på internet – av händelseinformation m.m. som
kan vara en fara för vägsäkerheten.
Artikel 7 (Bearbetning av olycksdata) tillförs en punkt som ger
kommissionen mandat att anta genomförandeakter angående
olycksrapporteringen.
Artikel 9 (Utnämning och utbildning av trafiksäkerhetsrevisorer) tillförs
en punkt med krav på att utbildningsplanerna för revisorer som genomgår
sin utbildning från och med den 17 december 2024 ska omfatta aspekter
avseende oskyddade trafikanter och infrastrukturen för sådana trafikanter.
Artikel 10 (Utbyte av bästa praxis) har ny rubrik och anger att
kommissionen ska inrätta ett system för utbyte av information och bästa
praxis mellan medlemsstaterna.
Artikel 11 (Fortlöpande förbättring av metoder för säkerhetsförvaltning)
ändras så att punkt 2 – att kommissionen ska bistås av den kommitté som
avses i artikel 13 – utgår.
Artikel 11a (Rapportering) är ny och ställer krav på en rapport om
säkerhetsklassificeringen av hela det vägnät som bedömts enligt artikel 5.
Rapporten ska lämnas till kommissionen senast den 31 oktober 2025 och
därefter vart femte år. Kommissionen ska i sin tur rapportera till
Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktivet.
Artikel 12 (Ändring av bilagorna) har ny rubrik och ger kommissionen
befogenhet att anta delegerade akter som ändrar bilagorna.
Artikel 12a (Utövande av delegeringen) är ny och riktar sig till
kommissionen.
Artikel 13 (Kommittéförfarande) är ändrad i fråga om kommittéförfarandet.
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Bilaga I (Vägledande element i trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalyser) har ny rubrik men i övrigt enbart ett mindre tillägg.
Bilaga II (Vägledande element i trafiksäkerhetsrevisioner) har ny rubrik
och vissa tillägg, i huvudsak i fråga om oskyddade trafikanter.
Bilaga IIa (Vägledande element i riktade vägsäkerhetsinspektioner) är
ny.
Bilaga III (Vägledande element i nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar) ersätter tidigare bilaga III.
Bilaga IV (Information om olyckor i olycksrapporter) ändras närmast
redaktionellt.
Införlivande. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast
den 17 december 2021.

4

Det svenska vägnätet

4.1

Allmän väg, gata och enskild väg

En vanlig uppdelning av det svenska vägnätet är i allmänna vägar,
kommunala gator och vägar samt enskilda vägar. Av totalt omkring 60 000
mil väg utgör de allmänna vägarna knappt 20 procent, kommunala gator
och vägar omkring 5 procent och de enskilda vägarna drygt 75 procent.
Allmän väg
En allmän väg är en väg som anläggs enligt väglagen (1971:948) eller som
förändras till allmän enligt väglagen. Enligt 1 § andra stycket väglagen är
även vägar som anlagts eller förändrats till allmän enligt äldre
bestämmelser eller som av ålder setts som allmän att beteckna som allmän
väg. En väg upphör att vara allmän när vägen dras in eller när den enligt
plan- och bygglagen (2010:900) upplåts till allmänt begagnande som gata.
Enligt 4 § väglagen omfattar väghållning byggande av väg och drift av
väg. Staten är väghållare för allmänna vägar enligt 5 § väglagen. I samma
paragraf föreskrivs att regeringen, under vissa förutsättningar, får besluta
att en kommun ska vara väghållare inom kommunen. Det är Trafikverket
som handhar väghållningen för statens räkning och som har tillsyn över
kommunernas väghållning, 6 § väglagen. Väghållningsmyndighet är, då
staten är väghållare, den till Trafikverket hörande regionala förvaltning
som regeringen bestämmer. När en kommun är väghållare är väghållningsmyndigheten den kommunala nämnd som kommunfullmäktige utser.
Gata
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En gata utgörs av områden för fordons- och gångtrafik inom detaljplan där
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Väghållare för gator
är den som enligt plan- och bygglagen ansvarar för gatuhållningen, dvs.
kommunen, och som ska ställa i ordning gator för vilka kommunen är
huvudman så att de kan användas för avsett ändamål. Kommunen ska
svara för underhållet av de gator som kommunen är huvudman för.
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Enskild väg
Övriga vägar är enskild väg. Bestämmelser om enskilda vägar finns i
anläggningslagen (1973:1149), enligt vilken även vägar som omfattades
av tidigare lagstiftning anses inrättade som gemensamhetsanläggningar.
En sådan anläggning är gemensam för flera fastigheter och tillgodoser
ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Vägen måste dock inte vara
en gemensamhetsanläggning. I stället kan vägens skötsel regleras genom
avtal mellan intressenterna eller av en ideellt bildad förening. Väghållare
för vägar som är gemensamhetsanläggningar är samfälligheten, dvs.
ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten. Enligt lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter kan en förening bildas
varefter föreningen är väghållare.
Omkring 7 500 mil enskild väg har statsbidrag för driften av vägen,
bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att
underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. Enskilda vägar utan
statsbidrag – omkring 39 000 mil – utgörs till stor del av skogsbilvägar,
privata mindre vägar och vägar som i övrigt har begränsad betydelse för
allmän samfärdsel. Dock bör nämnas i sammanhanget att väg E20 över
Öresundsbron är en enskild väg.

4.2

Det statliga vägnätet

Staten – genom Trafikverket och den till verket hörande regionala förvaltningen – är som nämnts den primära väghållaren för de allmänna vägarna
enligt väglagen, men lagen möjliggör visst kommunalt väghållaransvar.
Drygt 200 av landets 290 kommuner har i dag ett sådant ansvar inom ett
särskilt bestämt kommunalt väghållningsområde.
Även det statliga vägnätet kan beskrivas från olika utgångspunkter. En
sådan är vägens benämning eller numrering. Vägnätet kan då delas in i
• europavägar, 670 mil,
• riksvägar, 885 mil, och
• länsvägar, 8 295 mil.
Europavägarna har sin grund i den europeiska överenskommelsen om
trafik på internationella huvudvägar, som undertecknades i Genève den
15 november 1975.
Trafikverket får enligt 6 kap. 9 § vägförordningen (2012:707) meddela
föreskrifter om vilka vägar som ska vara riksvägar. Övriga vägar är
länsvägar.
En annan utgångspunkt för att beskriva det statliga vägnätet är
finansiering och planering för investeringar och förbättringar. Från den
utgångspunkten kan vägnätet delas in i
• stamvägnätet (nationella vägar), 800 mil, och
• regionala vägar, 9 050 mil.
Riksdagen har genom beslut 1993 lagt fast vilka statliga vägar som ska
ingå i det nationella stamvägnätet (prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU35,
rskr. 1992/93:446). Beslutet innebär att närmare ett tjugotal i huvudsak
europavägar samt vissa riksvägar pekas ut som stamvägar. Sedan
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riksdagens beslut har stamvägnätet i huvudsak bestått oförändrat. En
utökning med vägförbindelsen mellan norska gränsen och Gävle
beslutades 2008, se bet. 2008/09:TU2 och rskr. 2008/09:145. Övriga vägar
utgör regionala vägar.
Dessutom har Trafikverket ett internt planeringsunderlag som pekar ut
de vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet – det
funktionellt prioriterade vägnätet – och som utgör ungefär en tredjedel av
det statliga vägnätet (3 000 mil).

4.3

Motorvägar

Enligt 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, är motorväg
en väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara
motorväg och som är utmärkt med vägmärke för motorväg. De närmare
förutsättningarna för att genom en lokal trafikföreskrift förklara att en väg
är motorväg regleras i 10 kap. 7 § trafikförordningen (1998:1276). Där
anges att vägen ska vara fri från korsningar i samma plan med andra vägar
och att fordon inte lämpligen kan föras in på eller ut från vägen annat än
vid vägens ändpunkter eller vid särskilt anordnade på- och avfartsvägar.
För att förklaras som motorväg ska vägen dessutom vara uppdelad i två
körbanor, en för trafiken i vardera riktningen, och ha körbanorna skilda
genom en skiljeremsa eller på något annat sätt.
Det finns lite drygt 200 mil motorväg i Sverige och de är i allt väsentligt
Europavägar eller riksvägar. Omkring 3 mil motorväg är kommunala
vägar (Nacka 6 km, Karlskrona 2 km, Helsingborg 3 km och Malmö
20 km).

4.4

TEN-T-vägnätet

I förordning (EU) nr 1315/2013 fastställs riktlinjer för utbyggnad av ett
transeuropeiskt transportnät (TEN-T). Infrastrukturen i det transeuropeiska transportnätet består av infrastruktur för järnvägstransporter,
transporter på inre vattenvägar, vägtransporter, sjötransporter, lufttransporter och multimodala transporter. Det övergripande nätet ska
överensstämma med specifikationerna i kartorna och förteckningarna i
bilaga I och del 2 i bilaga II till förordningen.
TEN-T-vägnätet i Sverige är omkring 640 mil och omfattar väg E4, E6,
E10, E12, E14, E18, E20, E22, E45 delen Göteborg-Gällivare/Malmberget
och E65, del av väg 40 samt väg 73. I jämförelse med de tidigare besluten
om TEN-T-vägnätet i Sverige (närmast det från 1996 som det hänvisas till
i vägsäkerhetslagen) har vägnätet utökats med väg E12, 73 och E20 delen
Örebro-Göteborg. Med undantag för väg 73 (omkring 4 mil) ingår
samtliga TEN-T-vägar i stamvägnätet.
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5

Gällande rätt

5.1

Vägsäkerhetslagen

Genom lagen genomfördes direktiv 2008/96/EG, se propositionen
Vägsäkerhetslag (prop. 2009/10:230). Det var dock inte enbart direktivet
som låg till grund för lagstiftningen. Mot bakgrund av riksdagens beslut
1997 att lägga den så kallade nollvisionen till grund för det långsiktiga
trafiksäkerhetsarbetet blev frågan om systemutformarnas, bland annat
väghållarnas, ansvar föremål för ett flertal utredningar, bland annat
Trafikansvarsutredningen med betänkandet Ett gemensamt ansvar för
trafiksäkerheten (SOU 2000:43), Trafikinspektionsutredningen med
betänkandet Trafikinspektionen – en myndighet för säkerhet och skydd
inom transportområdet (SOU 2007:4) och Transportstyrelseutredningen
med betänkandet Transportinspektionen – Ansvarslag för vägtrafiken
m.m. (SOU 2008:44).
Den senare utredningen, som delvis utgick ifrån det förslag till direktiv
som förelåg vid den tidpunkten, föreslog ett tillämpningsområde som i
princip omfattade alla vägar men med differentierade krav, där enbart
TEN-T-vägnätet omfattades av samtliga krav. Regeringen fann dock att
tillämpningsområdet inte skulle gå utöver direktivets minimikrav, dvs.
TEN-T-vägnätet, vilket också blev riksdagens beslut. I praktiken innebär
det att vägsäkerhetslagen ställer krav på Trafikverket avseende de
allmänna vägarna i TEN-T-vägnätet samt Öresundsbro Konsortiet för den
enskilda vägen Öresundsbron.
I lagen ställs krav på väghållaren att vidta olika åtgärder för att
åstadkomma säkrare vägar. En trafiksäkerhetsanalys ska genomföras på
ett tidigt stadium av vägbyggnadsprocessen (4 §). Därefter ska en
trafiksäkerhetsgranskare utföra en trafiksäkerhetsgranskning och redovisa
konstaterade riskmoment i granskningsrapporter (5 §). Trafiksäkerhetsgranskaren ska ha genomgått viss utbildning och måste inneha
behörighetsbevis för att få ta på sig uppdrag som granskare (6 §).
Väghållarna ska genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner,
kartlägga vägarnas säkerhetsstandard och upprätta en plan för åtgärder
som bör vidtas (8 §). Därefter ska åtgärderna vidtas (9 §). Väghållarna ska
även upprätta olycksrapporter över dödsolyckor i trafiken (10 §).
Väghållarna ska stå under tillsyn av en tillsynsmyndighet (11 §) som
även bl.a. prövar godkännande av trafiksäkerhetsgranskare (6 §) och är
föreskrivande myndighet (16 §, jfr nedan).

5.2

Vägsäkerhetsförordningen och myndighetsföreskrifter

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 11 § vägsäkerhetslagen. I
vägsäkerhetsförordningen tillförs vissa preciseringar i fråga om
trafiksäkerhetsanslyser, trafiksäkerhetsgranskningar och trafiksäkerhetsgranskare samt säkerhetskraven men i övrigt bemyndigas Transportstyrelsen att meddela föreskrifter inom samma områden som anges i 16 §
vägsäkerhetslagen.
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Transportstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna råd
(TSFS 2010:183) om vägsäkerhet, senast ändrade genom TSFS 2016:50.
I föreskrifterna finns mer detaljerade bestämmelser, närmast med utgångspunkt från bilagorna I–III till grunddirektivet. Transportstyrelsen har
också meddelat föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:99) om trafiksäkerhetsgranskare, senast ändrade genom TSFS 2016:119. I föreskrifterna finns bestämmelser om utbildning och godkännande av
trafiksäkerhetsgranskare och om utfärdande av behörighetsbevis.

5.3

Väglagen

Väglagen innehåller bestämmelser om allmänna vägar. Med allmänna
vägar avses enligt 1 § i huvudsak vägar som anläggs enligt lagen eller
enligt lagen genom särskilt beslut förändras till allmän. Utöver vad som
redovisats i avsnitt 4.1 finns bestämmelser om byggande av väg i 10–
20 b §§. Den som vill bygga en väg ska upprätta en vägplan och under
arbetet med planen samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och
enskilda som särskilt berörs. För vissa vägbyggnadsprojekt krävs även
regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken.
Enligt 26 § ska allmänna vägar hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.
I 39–54 §§ finns särskilda ordnings- och säkerhetsföreskrifter. Dessa rör
främst frågor om anslutning av enskild väg till allmän och om vilka
åtgärder som får vidtas inom och i anslutning till vägområdet.

5.4

Lagen om säkerhet i vägtunnlar

I lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar är tunneldirektivet genomfört.
Lagen omfattar vägtunnlar som är längre än 500 meter. För tunnlar utanför
TEN-T-vägnätet gäller lagen dock endast om tunneln projekteras efter den
1 juli 2006. Lagen har i dagsläget ett mycket begränsat tillämpningsområde. Det är endast två tunnlar som omfattas av lagen, Götatunneln i
Göteborg och Norra länken i Stockholm och båda ligger på TEN-Tvägnätet. Samtidigt pågår projektering av ytterligare tunnlar, Förbifart
Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn.
I lagen ställs omfattande säkerhetskrav på tunneln, bl.a. avseende
dränering, brandmotstånd, belysning och ventilation. Vidare ska det för
varje tunnel finnas en tillsynsansvarig tunnelmyndighet och en utpekad
tunnelhållare. Tunnelhållaren ska bland annat sammanställa en säkerhetsdokumentation för tunneln, upprätta planer för organisationen och driften
av tunneln samt upprätta rapporter över olyckor och allvarliga
olyckstillbud i tunneln. Tunnelhållaren ska också se till att det genomförs
regelbundna kontroller – minst vart sjätte år – av en tunnel som är i drift.
Kontrollerna ska utföras av en eller flera kontrollenheter.
Transportstyrelsen är tunnelmyndighet, tillika föreskrivande myndighet.
Tunnelhållare är den som enligt väglagen respektive plan- och bygglagen
ansvarar för väg- eller gatuhållningen, eller – för annan väg – den som
tunnelmyndigheten utser.
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5.5

Planer för transportinfrastruktur

Arbetet med planer för infrastrukturen inleds med att regeringen uppdrar
åt Trafikverket att ta fram ett så kallat inriktningsunderlag. Underlaget
ligger till grund för regeringens infrastrukturproposition. Därefter får
Trafikverket direktiv om åtgärdsplanering och verket redovisar planförslag. Först därefter kan den nationella planen och länsplanerna fastställas.

5.5.1

Nationell plan

Trafikverket ansvarar enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan
för transportinfrastruktur för att upprätta en nationell och trafikslagsövergripande plan för transportinfrastruktur till ledning för fördelningen
av statliga medel. Planen ska avse tolv år, får bland annat omfatta
investeringar och förbättringar i det statliga stamvägnätet och ska ange den
inriktning som bedöms ha störst effekt för att uppnå de transportpolitiska
målen. Planen ska fastställas av regeringen. Om en väsentlig avvikelse
behöver göras, ska ett förslag till ändrad plan lämnas till regeringen för
beslut. Planen uppdateras vanligtvis vart fjärde år.

5.5.2

Länsplaner

Inom varje län ska det enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för
regional transportinfrastruktur upprättas en länsplan till ledning för
fördelningen av medel för investeringar och förbättringsåtgärder. Enligt
lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ska länsplaner upprättas
och fastställas av en region. Länsplanen ska upprättas med hänsyn till de
samlade transportbehoven inom en region, ska avse tolv år och ska omfatta
bland annat investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet.
Planerna uppdateras vanligtvis fjärde år.
Trafikverket ska lämna underlag till länsplanen och bistå regionen när
planen upprättas. Länsplanen fastställs av regionen efter samråd med
länsstyrelsen. Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om
innehållet i en fastställd plan, ska regionen ändra den. Trafikverket ska
fortlöpande underrätta regionen om genomförandet av åtgärderna i
länsplanen. Trafikverket ska också årligen till regeringen redovisa hur de
fastställda länsplanerna har genomförts.

6

Direktivets genomförande i svensk rätt

6.1

Vägsäkerhetslagens nuvarande tillämpningsområde

Förslagen som lämnades i de utredningar som sägs i avsnitt 5.1 har inte
begränsats till TEN-T-vägnätet eller motsvarande särskilt utpekat vägnät.
Transportstyrelseutredningens förslag, som delvis låg till grund för
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vägsäkerhetslagen, omfattade i princip alla vägar, om än med vissa
differentierade krav (se avsnitt 5.1). Vid genomförandet av direktiv
2008/96/EG valde Sverige, bl.a. på grund av osäkerhet kring kostnaderna,
att inte sträcka sig längre än direktivets minimikrav. Något hinder mot en
utökning av direktivets tillämpning utöver TEN-T-vägnätet fanns inte. I
prop. 2009/10:230 s. 23 konstaterade regeringen att trafiksäkerhetsambitionen är långtgående och omfattande och att den avsåg att noga följa
och låta utvärdera resultatet av lagens tillämpning på föreslagen nivå, i
vilket ingick att bilda sig en tydligare uppfattning om vilka kostnader en
utvidgning skulle innebära för de som har att bära dem. Det förutskickades
att regeringen skulle återkomma i frågan.
När direktivets tillämpningsområde nu har utvidgats uppkommer även
frågan om ytterligare utvidgning är aktuell. Det kan dock samtidigt
konstateras att någon direkt användbar konsekvensanalys att lägga till
grund för ett ställningstagande inte har gjorts under den tid som lagen varit
i kraft.

6.2

Vägsäkerhetslagens tillämpningsområde
utvidgas

Förslag: Vägsäkerhetslagen ska gälla vägar eller vägprojekt som
– ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige,
– ingår i det nationella stamvägnätet, eller
– är eller avser en motorväg.
Lagen ska också gälla vägar eller vägprojekt som färdigställs med
ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen, om vägen
1. är belägen utanför tättbebyggt område och inte i huvudsak betjänar
fastigheter i direkt anslutning till vägen, och
2. är avsedd och öppen för allmän trafik med motorfordon.
Lagen ska inte gälla vägtunnlar som omfattas av lagen om säkerhet i
vägtunnlar.
Det ska föreskrivas i förordning att Transportstyrelsen ska fullgöra
skyldigheten att anmäla den förteckning över motorvägar och
huvudvägar som anges i artikel 1.4 tredje stycket till kommissionen.
Det finns inte skäl att undanta några vägar inom stamvägnätet från
direktivets tillämpningsområde. Det behövs ingen definition av ”väg”.

Skälen för förslaget
Direktivet
Enligt artikel 1.2 ska direktivet tillämpas på vägar som ingår i det
transeuropeiska vägnätet, på motorvägar och på andra huvudvägar, oavsett
om de håller på att utformas eller byggas eller är i bruk.
Det transeuropeiska vägnätet betyder, enligt artikel 2.1, de vägnät som
identifieras i förordning (EU) nr 1315/2013.
Motorväg definieras enligt artikel 2.1 a som en väg som är utformad och
byggd särskilt för motortrafik, som inte betjänar fastigheter som gränsar
till den och som uppfyller följande kriterier:
22
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a) Den är försedd, utom vid speciella platser eller tillfälligt, med skilda
körbanor för trafik i två riktningar, skilda från varandra antingen genom
en skiljeremsa som inte är avsedd för trafik eller, undantagsvis, med andra
medel.
b) Den korsar inte någon väg, järnväg, spårvägslinje, cykelbana eller
gångväg i samma plan.
c) Den betecknas specifikt som motorväg.
Huvudväg definieras i artikel 2.1 b som en väg utanför tättbebyggt
område som förbinder större städer eller regioner, eller båda, som tillhör
den högsta vägkategorin under kategorin motorväg i den nationella
vägklassificering som är i kraft den 26 november 2019.
Enligt artikel 1.3 ska direktivet även tillämpas på vägar och vägprojekt
som inte omfattas av punkt 2 och som är belägna utanför tättbebyggda
områden, som inte betjänar fastigheter som gränsar till dem och som
färdigställs med unionsmedel, med undantag för vägar som inte är öppna
för allmän motorfordonstrafik, såsom cykelbanor, eller vägar som inte är
avsedda för allmän trafik, såsom tillfartsvägar till industri-, jordbruks- och
skogsbruksanläggningar.
I artikel 1.4 första stycket möjliggörs undantag från direktivets
tillämpningsområde beträffande huvudvägar som har låg olycksrisk, på
grundval av vederbörligen motiverade skäl som hänför sig till
trafikvolymer och olycksstatistik. Enligt andra stycket i samma artikel får
medlemsstaterna låta sådana vägar som inte avses i artikel 1.2 och 1.3
omfattas av direktivets tillämpningsområde. Enligt tredje stycket ska
medlemsstaterna senast den 17 december 2021 till kommissionen anmäla
en förteckning över motorvägar och huvudvägar på deras territorium och
därefter alla eventuella ändringar av förteckningen. Dessutom ska det till
kommissionen anmälas en förteckning över vägar som undantas från eller
omfattas av tillämpningsområdet och därefter alla eventuella ändringar av
förteckningen.
Direktivet ska enligt artikel 1.5 inte tillämpas på vägar i tunnlar som
omfattas av tunneldirektivet.
TEN-T-vägnätet, motorvägar och huvudvägar
TEN-T-vägnätet kvarstår som term i direktivet men nu med hänvisning till
den innebörd som framgår av förordning (EU) nr 1315/2013. Även om
någon uppdatering inte har gjorts i direktivet, och därmed inte heller i
lagen, har den faktiska tillämpningen följt gällande EU-rättsakt om
vägnätets omfattning i Sverige, se avsnitt 4.4.
Den nationella betydelsen av motorväg skiljer sig inte materiellt från
direktivets definition. Termen motorväg förekommer i en handfull
författningar, bland annat i väglagen, utan närmare förklaring eller
hänvisning till definitionen i förordningen om vägtrafikdefinitioner. Vad
som avses med motorväg får anses allmänt vedertaget och behöver inte
förklaras närmare i vägsäkerhetslagen.
Direktivets definition av huvudväg har däremot ingen omedelbar
anknytning till något specifikt nationellt vägnät. Någon ”högsta vägkategori under kategorin motorväg” finns inte beskriven i föreskrifter. Inte
heller i planeringsunderlag eller motsvarande dokument i Trafikverkets
och regionernas verksamhet med avseende på planer för transport-
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infrastrukturen används beskrivningen. Tyngdpunkten i direktivets
definition är att vägen förbinder större städer eller regioner. Vad som sägs
om ”högsta vägkategorin” ger samtidigt en klar indikation om vilken typ
av vägar som avses. Mot den bakgrunden framträder två möjliga alternativ.
Det får anses givet att stamvägnätet är huvudvägar i direktivets mening.
Stamvägnätets omkring 800 mil består huvudsakligen av vägar som ingår
i TEN-T-vägnätet och skulle innebära en utökning av tillämpningsområdet
med omkring 160 mil.
Europavägarna – som i huvudsak ingår i TEN-T-vägnätet – tillsammans
med riksvägarna är en annan möjlighet att avgränsa innebörden av
huvudvägar. Utökningen av tillämpningsområdet skulle i det fallet bli
omkring 900 mil.
Vid bedömningen av vad som ska anses utgöra huvudvägar bör det inte
bortses från att TEN-T-vägnätet i Sverige är relativt omfattande och i stor
utsträckning fångar upp den kategori av vägar som direktivet definierar
som huvudväg. En modell där vissa riksvägar läggs till stamvägnätet för
att utgöra huvudvägar är knappast ändamålsenlig. Det skulle kräva en
förfinad kategorisering utan förankring i den nationella ordningen. Det är
därför en rimlig slutsats att direktivets tillämpningsområde i nu aktuellt
avseende bör anses avgränsat till stamvägnätet. Det är också rimligt att
inga stamvägar undantas från tillämpningsområdet.
Utgångspunkter i frågan om ett utökat tillämpningsområde
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Direktivet möjliggör att tillämpningsområdet utökas till andra vägar än de
som primärt regleras i artikel 1.2 och 1.3. Som redovisas i avsnitt 6.1 pekar
flera tidigare utredningar på behovet av något slag av ansvarslag, eller i
vart fall en reglering som generellt ställer krav på säkra vägar, utan en
given begränsning till vissa slag av vägar eller någon specifik väghållare
(exempelvis staten). Även regeringens uttalanden i prop. 2009/10:230 ger
stöd för att ett utökat tillämpningsområde bör prövas.
Det kan initialt antas – bland annat med hänvisning till skäl 4 i direktivet
– att direktivets förfaranden för förvaltning av vägars säkerhet ger ett
trafiksäkerhetsmässigt tillskott på i princip alla vägar som inkluderas i
tillämpningen. Samtidigt måste denna positiva effekt värderas med
beaktande av de förfaranden för ökad trafiksäkerhet som redan tillämpas,
delvis med vägsäkerhetslagen som modell men också med utgångspunkt i
den styrning och lagstiftning som finns i övrigt. Frågan är med andra ord
om ett utökat tillämpningsområde ger tillräckligt stor effekt för att
motivera de kostnader som kan antas uppkomma. Även frågan om
regelbördans omfattning bör vägas in (prop. 2009/10:230 s. 23). En
ytterligare omständighet att beakta är den obalans som kan uppstå om en
utvidgning mer tar sikte på vem som är väghållare än vägnätet som sådant.
En utvidgning av tillämpningsområdet till enbart det statliga vägnätet
utesluter – i första hand – kommunala vägar och gator. Behovet av en
reglering kan dock inte sägas vara påtagligt större för det statliga vägnätet
som helhet än för andra vägar. Det kan därför uppstå en omotiverad
obalans. Motsvarande resonemang kan föras beträffande andra
uppdelningar som inte primärt beaktar vägnätet som sådant och vilken
funktion det har. Detta leder till slutsatsen att en utvidgning bör göras
antingen till samtliga vägar, på det sätt som Transportstyrelseutredningen
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föreslog, eller koncentreras till ett vägnät som ligger närmast det som
omfattas av direktivet. I det senare fallet handlar det om vägar som kan
sägas ha en särskild betydelse för nationell och regional tillgänglighet.
En utvidgning som omfattar samtliga vägar bygger på grundtanken att
det finns ett behov av ett allmänt formulerat ansvar för alla väghållare,
närmast det säkerhetskrav som i dag följer av 9 § vägsäkerhetslagen.
Grundtanken har fog för sig, såväl principiellt som materiellt. Ett
tydliggjort ansvar bör bidra till en ökad trafiksäkerhet. Det är samtidigt
problematiskt att motivera att samtliga krav i direktivet ska gälla
oberoende av vilken typ av väg det handlar om. Direktivet är i huvudsak
anpassat för vad som kan beskrivas som ett större vägnät av nationell och
regional betydelse. Det är inte rimligt att mindre vägar jämställs med de
som omfattas av direktivet i fråga om kravbilden. Lösningen är i så fall att
differentiera kraven utifrån vad som bedöms ändamålsenligt i fråga om
respektive vägnät eller vägtyp. Nackdelen är att regelverket då fjärmar sig
från direktivets krav och struktur och blir ett parallellt system som
kombinerar delar av direktivet med en nationell kravbild. En sådan lösning
torde medföra administrativa problem och svåra gränsdragningar.
Sammantaget är bedömningen att en utvidgning till samtliga vägar medför
större problem, och sannolikt större kostnader, än vad som är motiverat
från trafiksäkerhetssynpunkt.
Kriterierna för det vägnät som Trafikverket internt benämner det
funktionellt prioriterade vägnätet, se avsnitt 4.2, är i grund och botten att
det är viktigt nationellt och regionalt, dvs. på en nivå som ligger över det
statliga vägnätet som helhet. En utvidgning till detta vägnät bedöms vara
det mest balanserade och homogena alternativet. Det kan naturligtvis även
med en sådan lösning ifrågasättas om man uppnår rätt balans i förhållande
till kommunala vägar och gator liksom till vissa enskilda vägar. Å andra
sidan är det inte praktiskt möjligt eller motiverat att driva balansfrågan till
sin yttersta spets.
Slutsats i frågan om en utvidgning av tillämpningsområdet
Som framgår av redovisningen ovan och uttalandena i prop. 2009/10:230
kan det antas att en tillämpning av lagen även på det funktionellt
prioriterade vägnätet skulle ge en positiv trafiksäkerhetseffekt. Problemet
är – på motsvarande sätt som vid genomförandet av grunddirektivet – att
det saknas en heltäckande analys av vilka kostnader och andra
konsekvenser som en utvidgning skulle medföra. Utan en sådan analys är
det inte rimligt att föreslå ett tillämpningsområde som går utöver
direktivets minimikrav.
Direktivet ska vara genomfört senast den 17 december 2021. En särskild
analys som underlag för att avgöra frågan om en utvidgning av
tillämpningsområdet innebär en risk för ett påtagligt försenat
genomförande. Det är i denna situation lämpligt att först genomföra
direktivet i enlighet med minimikravet och därefter – eller parallellt med
den hanteringen – föranstalta om den analys som behövs i
utvidgningsfrågan.
Slutsatsen är därför att lagens tillämpningsområde i nuläget inte bör gå
utöver vad som krävs enligt artikel 1.2 och 1.3 i direktivet. Det betyder att
lagen bör gälla vägar eller vägprojekt som
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1. ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige,
2. ingår i det nationella stamvägnätet, eller
3. är eller avser en motorväg.
Lagen bör också gälla vägar eller vägprojekt som färdigställs med
ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen om vägen
1. är belägen utanför tättbebyggt område och inte i huvudsak betjänar
fastigheter i direkt anslutning till vägen, och
2. är avsedd och öppen för allmän trafik med motorfordon.
Lagen bör dock inte gälla vägtunnlar som omfattas av lagen om säkerhet
i vägtunnlar.
Anmälan till kommissionen
Artikel 1.4 tredje stycket ställer krav på en anmälan till kommissionen med
förteckningar över motorvägar, huvudvägar samt vägar som undantas eller
läggs till direktivets grundkrav. Det är lämpligt att Transportstyrelsen som
tillsynsmyndighet tar fram sådana förteckningar och anmäler dem till
kommissionen. Detta bör regleras i förordning.
”Väg” behöver inte definieras
”Väg” har ingen allmängiltig betydelse. I det ursprungliga utredningsförslaget till vägsäkerhetslag (SOU 2008:44) föreslogs att väg skulle
definieras på samma sätt som i lagen om säkerhet i vägtunnlar, dvs en
sådan väg, gata eller annan led som allmänt används för trafik med
motorfordon. I prop. 2009/10:230 s. 50 konstaterades att lagen föreslogs
gälla enbart TEN-T-vägnätet och att det därför inte behövdes någon
definition. Den utökning som nu föreslås av lagens omfattning utifrån
direktivets obligatoriska tillämpningsområde skapar inte heller några
problem med att avgöra vad som är en väg. Någon definition bedöms
därför inte nödvändig.
Allmän trafik med motorfordon
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Som tidigare beskrivits framgår av artikel 1.3 att direktivet ska tillämpas
även på vägar och vägprojekt som inte omfattas av artikel 1.2 och som är
belägna utanför tättbebyggda områden, som inte betjänar fastigheter som
gränsar till dem och som färdigställs med unionsmedel. Undantag ges dock
för vägar som inte är öppna för allmän motorfordonstrafik, såsom
cykelbanor, och vägar som inte är avsedda för allmän trafik, såsom
tillfartsvägar till industri-, jordbruks- och skogsbruksanläggningar.
Begreppet ”allmän motorfordonstrafik” används inte i någon författning
på vägtrafikområdet i dag. Det är därför mindre lämpligt att införa
begreppet i det här sammanhanget. Vad direktivet avser att undanta från
tillämpningsområdet när det gäller vägar och vägprojekt som färdigställs
med unionsmedel, är sådana vägar som inte är öppna eller avsedda för viss
angiven trafik, nämligen trafik med vissa motorfordon. Enligt 2 § lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner delas ”motorfordon” in i bilar,
motorcyklar och mopeder. Härutöver finns den överordnade gruppen
”motordrivna fordon” som omfattar motorfordon, traktorer, motorredskap
och terrängmotorfordon.
Vid genomförandet av artikel 1.3 förefaller det ändamålsenligt att
anknyta till de begrepp som redan finns i svensk rätt och ange att vägen

670

ska vara avsedd och öppen för allmän trafik med motorfordon. Därmed
utesluts dels tillfartsvägar till industri-, jordbruks- och skogsbruksanläggningar som alltså inte kan anses avsedda för allmän trafik utan för
särskilda transporter till dessa anläggningar, dels vägar som inte är öppna
för trafik med motorfordon, exempelvis cykelbanor.

6.3

Regelbundna vägsäkerhetsinspektioner

Förslag: Väghållaren ska genom regelbundna vägsäkerhetsinspektioner undersöka behovet av underhåll, reparationer eller andra
åtgärder för att kunna upprätthålla säkerheten i vägnätet.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om förfarandet vid vägsäkerhetsinspektioner.
Transportstyrelsen ska i förordning bemyndigas att meddela föreskrifter om förfarandet vid sådana inspektioner.

Skälen för förslaget
Direktivet
I artikel 2.7 a definieras regelbunden vägsäkerhetsinspektion som en regelbunden rutinmässig kontroll av egenskaper och brister som av säkerhetsskäl kräver underhåll.
Artikel 6.1 kräver att sådana inspektioner genomförs tillräckligt ofta för
att adekvata säkerhetsnivåer ska kunna säkerställas för infrastrukturen i
fråga.
Regelbundna vägsäkerhetsinspektioner bör regleras i vägsäkerhetslagen
Definitionen i direktivet av regelbunden vägsäkerhetsinspektion överensstämmer i allt väsentligt med definitionen av termen säkerhetsinspektion i
grunddirektivet och har tyngdpunkt i en undersökning av behovet av
underhåll. Med underhåll får förstås detsamma som drift av väg enligt 26 §
väglagen där det föreskrivs att en väg ska hållas i ett för samfärdseln
tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.
Artikel 6.1 anger inte mer än att inspektioner ska göras regelbundet och
tillräckligt ofta för att säkerhetsnivån ska kunna upprätthållas. Den tidigare
lydelsen av artikel 6.1 hade en bredare utgångspunkt med koppling även
till kartläggningen av vägarnas standard enligt grunddirektivets artikel 5.
Av det skälet, och utifrån nödvändigheten av att göra det bästa av ett
svårtolkat upplägg (se prop. 2009/10:230 s. 37), har bestämmelsen om
säkerhetsinspektioner i 8 § vägsäkerhetslagen ett innehåll som kombinerar
tidigare lydelser av artikel 6 samt artikel 5.1 och 5.2. Den nya lydelsen av
artikel 6 är däremot renodlad och har inget samband med det slag av
inventering och kartläggning av vägnätet – nätverksövergripande
vägsäkerhetsbedömning – som regleras i den nya lydelsen av artikel 5, se
avsnitt 6.4.1. Regleringen i 8 § vägsäkerhetslagen bör därför på
motsvarande sätt begränsas till att enbart avse de regelbundna
inspektionerna. Dessa bör i enlighet med direktivet benämnas vägsäkerhetsinspektioner. Inspektionerna ska göras för att kunna upprätthålla
27
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säkerheten i vägnätet genom att undersöka behovet av underhåll,
reparationer eller andra åtgärder.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela
föreskrifter om förfarandet vid vägsäkerhetsinspektioner. I förordning bör
Transportstyrelsen bemyndigas att meddela föreskrifter om förfarandet vid
sådana inspektioner. Bemyndigandefrågor behandlas i avsnitt 6.12.

6.4

Kartläggning och bedömning av vägnätet

6.4.1

Nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning

Förslag: Väghållaren ska, på grundval av vägens tekniska egenskaper
och antalet allvarliga olyckor som inträffat, göra en nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning av vägnätet. I vägsäkerhetsbedömningen ska olycksrisken och risken för allvarlig kollision
utvärderas. Resultatet ska ligga till grund för en klassificering av alla
sträckor i vägnätet i kategorier utifrån deras säkerhetsnivå (säkerhetsklassning). En nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning ska göras
tillräckligt ofta för att säkerhetsnivån i vägnätet ska kunna upprätthållas. Bedömningen ska dock göras minst vart femte år.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om förfarandet vid nätverksövergripande
vägsäkerhetsbedömningar.
Transportstyrelsen ska i förordning bemyndigas att meddela föreskrifter om förfarandet vid sådana vägsäkerhetsbedömningar.

Skälen för förslaget
Direktivet
Nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar regleras i artikel 5. En
sådan bedömning ska göras av hela det vägnät som är i bruk. Bedömningen
ska enligt artikel 5.2 utvärdera olycksrisken och risken för allvarlig
kollision på grundval av
a) främst en visuell undersökning, antingen på plats eller på elektronisk
väg, av vägens tekniska egenskaper (inbyggd säkerhet), och
b) en analys av de sträckor i vägnätet som har varit i bruk i över tre år
och där ett stort antal allvarliga olyckor i förhållande till trafikflödet har
inträffat.
Vid genomförande av bedömningen får hänsyn tas till de vägledande
element som anges i bilaga III.
På grundval av resultatet, och för att prioritera ytterligare åtgärder, ska
enligt artikel 5.6 alla sträckor i vägnätet klassificeras i minst tre kategorier
utifrån deras säkerhetsnivå.
I artikel 5.3 regleras behovet av återkommande vägsäkerhetsbedömningar. Den första bedömningen ska göras senast 2024 och därefter
tillräckligt ofta för att adekvata säkerhetsnivåer ska kunna säkerställas,
minst vart femte år.
28
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En bestämmelse om nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning och
säkerhetsklassning bör införas i vägsäkerhetslagen
Den tidigare lydelsen av artikel 5 kombinerade kartläggningen och det som
benämndes säkerhetsrangordning (artikel 5.1) med uppföljningen (artikel
5.2 och 5.3). Dessutom fanns en viss, om än oklar, koppling mellan
säkerhetsinspektioner i artikel 6 och artikel 5, se avsnitt 6.3. I direktiv (EU)
2019/1936 görs en tydlig skillnad mellan kartläggningen i artikel 5
(nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning) och uppföljningen i
artikel 6a. Även vägsäkerhetsinspektionerna är, som sägs i avsnitt 6.3,
renodlad till att avse underhåll av vägen. Från dessa utgångspunkter är
direktivet i sin nya lydelse tydligare och mer logiskt uppbyggd.
Syftet med en vägsäkerhetsbedömning, och vad den ska grundas på,
anges i artikel 5.2. I vägsäkerhetslagen bör det klargöras att väghållaren
ska göra en nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning av vägnätet och
att den ska göras på grundval av vägens tekniska egenskaper och antalet
olyckor som inträffat. Vidare bör det regleras att i vägsäkerhetsbedömningen ska olycksrisken och risken för allvarlig kollision utvärderas
liksom att resultatet ska ligga till grund för en klassificering av alla
sträckor i vägnätet i kategorier utifrån deras säkerhetsnivå (säkerhetsklassning enligt artikel 5.6). Slutligen bör det i lagen anges att en
nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning ska genomföras tillräckligt
ofta för att säkerhetsnivån i vägnätet ska kunna upprätthållas och att detta
ska ske minst vart femte år (artikel 5.3). Att den första bedömningen ska
göras senast 2024 bör regleras i anslutning till ikraftträdandebestämmelsen. Den reglering som behövs i övrigt, företrädesvis i fråga om
vägledande element, hanteras lämpligen i myndighetsföreskrifter.
Bemyndigandefrågor behandlas i avsnitt 6.12.

6.4.2

Uppföljning av vägsäkerhetsbedömningen

Förslag: Väghållaren ska följa upp resultatet av den nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen genom att
– identifiera de vägsträckor där säkerheten behöver förbättras,
– upprätta en plan för åtgärder som bör prioriteras och systematiskt, och
– fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att förebygga allvarliga
personskador till följd av användningen av vägarna. Åtgärder som
avhjälper den omedelbara risken för sådana skador ska vidtas först.
Skyldigheten att vidta åtgärder gäller i den utsträckning som det kan
anses skäligt. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om nyttan av
skyddsåtgärder väger upp kostnaderna för sådana åtgärder och om
risken för skador kan minskas genom andra åtgärder.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om förfarandet vid uppföljning av vägsäkerhetsbedömning.
I förordning ska föreskrivas att väghållaren antingen ska vidta
avhjälpande åtgärder direkt eller genomföra riktade vägsäkerhetsinspektioner av de vägsträckor där säkerheten behöver förbättras.
Väghållaren ska dessutom upprätta en säkerhetsdokumentation som
underlag för att systematiskt och fortlöpande kunna vidta åtgärder.
Säkerhetsdokumentationen ska innehålla en beskrivning och en analys
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av säkerhetsstandarden och en plan för de åtgärder som bör prioriteras.
I den del planen avser andra statliga vägar än stamvägar ska den
överlämnas till berörd region enligt förordningen om länsplaner för
regional transportinfrastruktur.
Transportstyrelsen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om
förfarandet vid uppföljningen av vägsäkerhetsbedömningar.

Skälen för förslaget
Direktivet
Enligt artikel 6a.1 ska resultaten av en nätverksövergripande
vägsäkerhetsbedömning
följas
upp,
antingen
med
riktade
vägsäkerhetsinspektioner eller med direkt avhjälpande åtgärder.
För de riktade vägsäkerhetsinspektionerna gäller följande:
• Hänsyn får tas till vägledande element i bilaga IIa (artikel 6a.2)
• Inspektioner ska genomföras av expertgrupper. Minst en medlem av
gruppen ska ha relevant erfarenhet av eller utbildning i vägutformning, tekniska lösningar för säkrare vägar samt olycksanalys
(artikel 6a.3 i jämförelse med artikel 9.4 a).
• Resultaten ska följas upp med motiverade beslut som fastställer om
avhjälpande åtgärder är nödvändiga eller inte (artikel 6a.4).
• Vägsträckor där säkerheten måste förbättras ska identifieras och
prioriterade åtgärder ska fastställas (artikel 6a.4).
• Det ska tas fram en riskbaserad plan för prioriterade åtgärder i syfte
att följa upp genomförandet av identifierade avhjälpande åtgärder
(artikel 6a.6).
Avhjälpande åtgärder ska främst vara inriktade på vägsträckor med låga
säkerhetsnivåer där åtgärder kan genomföras med hög potential för
säkerhetsförbättringar och sänkta olyckskostnader (artikel 6a.5).
Nuvarande säkerhetskrav
I 9 § vägsäkerhetslagen ställs krav på att väghållaren systematiskt och
fortlöpande ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga allvarliga
personskador till följd av användningen av vägarna. Åtgärder för att
avhjälpa den omedelbara risken för sådana skador ska vidtas först.
Skyldigheten gäller i den utsträckning som det kan anses skäligt. Därvid
ska nyttan av skyddsåtgärder jämförd med kostnaderna för sådana
åtgärder, liksom frågan om risken för skador kan minskas genom andra
åtgärder, särskilt beaktas.
Paragrafen genomför artikel 5.3 i grunddirektivet men med utgångspunkt i ett systematiskt och fortlöpande arbete för ökad säkerhet. Just det
kravet bedömdes centralt och regeringen ansåg att genom den lydelsen är
förutsättningar för arbetet med åtgärder liksom för anslutande föreskrifter
fastslagna (prop. 2009/10:230 s. 40). Genom den närmare regleringen i
vägsäkerhetsförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter infördes ett
regelverk som sammantaget är mer ändamålsenligt och effektivt än vad
den tidigare direkta lydelsen av artikel 5 gav vid handen.
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Uppföljningen av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar
I direktiv (EU) 2019/1936 poängteras det systematiska arbetssättet i
skäl 12 och 15. Den nya lydelsen av artikel 5 i förening med den nya
artikeln 6a kan sägas vara i linje med den nu gällande nationella
regleringen. Visserligen används inte termen säkerhetskrav i direktivet
men innebörden av det kravet enligt 9 § vägsäkerhetslagen motsvarar – i
ett koncentrat – vad som ska uppnås enligt artikel 6a.
Ett genomförande av artikel 6a kan följa samma mönster som föreslås
för artikel 5, dvs. att i lag reglera de grundläggande momenten, som kravet
på uppföljning enligt artikel 6a.1 och i vart fall identifiering av prioriterade
vägsträckor enligt artikel 6a.4 samt en plan för åtgärder enligt artikel 6a.6,
med i huvudsak samma terminologi. Den reglering som behövs i övrigt
kan utformas på förordningsnivå och i myndighetsföreskrifter. Det torde
dock samtidigt få till följd att den nuvarande regleringen av säkerhetskrav
i 9 § vägsäkerhetslagen, med betoning av det systematiska och fortlöpande
säkerhetsarbetet, ersätts med en text som ligger närmare direktivets
ordalydelse.
Det nationella regelverket är sammantaget väl inarbetat och ger stöd för
ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Den avgörande frågan är därför om
ändringsdirektivet gör det nödvändigt att frångå det primära säkerhetskravet på väghållaren att systematiskt och fortlöpande vidta åtgärder
för att förebygga allvarliga personskador till följd av användningen av
vägarna.
Vid genomförande av ett direktiv finns det ett antal allmänna krav som
behöver iakttas. Ett krav är att medlemsstaten i sin nationella rättsordning
ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa direktivets fulla
verkan i enlighet med det mål som eftersträvas med direktivet. Av
artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt följer
emellertid att medlemsstaten får välja den form och det tillvägagångssätt
för genomförandet som på bästa sätt kan säkerställa att det resultat som
eftersträvas med direktivet uppnås.
Målet med grunddirektivet är oförändrat. Vidare är bedömningen att det
bästa sättet att säkerställa målet är att den nationella regleringen
vidmakthåller den grundläggande och inarbetade synen på ett systematiskt
och fortlöpande arbetssätt. Det innebär inte att regleringen ska lämnas
oförändrad i andra avseenden. I stället bör det klart framgå att
vägsäkerhetsbedömningar ska följas upp och att det systematiska och
fortlöpande arbetssättet är grunden för att vidta de åtgärder som en sådan
uppföljning motiverar. Vägsträckor med störst behov av åtgärder ska
identifieras, en plan för åtgärder ska fastställas och en samlad bedömning
ska göras med beaktande av skäligheten. Vad som sägs i prop.
2009/10:230 om det systematiska och fortlöpande arbetssättet och om
skälighetsbedömningen, har alltjämt giltighet.
Den nuvarande rubriken Säkerhetskrav till 9 § är alltjämt gångbar i
perspektivet att åtgärder benämns säkerhetskrav, men den blir mer
beskrivande och ansluter bättre till direktivet om den ges lydelsen
Uppföljning av vägsäkerhetsbedömningar.
I förordningen bör det föreskrivas att väghållaren, om inte avhjälpande
åtgärder vidtas direkt, ska genomföra riktade vägsäkerhetsinspektioner av
identifierade vägsträckor och upprätta en säkerhetsdokumentation.
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Dokumentationen bör innehålla en beskrivning och en analys av säkerhetsstandarden och en plan för de åtgärder som bör prioriteras. Detta motsvarar
i huvudsak den nuvarande lydelsen av 8 § i förordningen men med
beaktande av direktivets krav på riktade vägsäkerhetsinspektioner om inte
avhjälpande åtgärder vidtas direkt.
De föreskrifter som behövs i övrigt, exempelvis om hur en riktad
vägsäkerhetsinspektion ska utföras kopplat till de vägledande elementen i
bilaga IIa till direktivet, bör kunna meddelas av Transportstyrelsen, se
avsnitt 6.12.
Infrastrukturplaner
I den del planen i säkerhetsdokumentationen avser åtgärder som förutsätter
investeringar och förbättringar behöver åtgärderna omsättas i transportinfrastrukturplaneringen. Således bör säkerhetsdokumentationen med plan
för sådana åtgärder som avser stamvägar tas omhand av Trafikverket. På
motsvarande sätt bör dokumentationen i den del planen avser övriga
statliga vägar överlämnas till berörd region. Det är Trafikverket respektive
regionerna som har att avgöra i vilken utsträckning, och på vilket sätt,
planen ska omsättas i den nationella planen och i länsplanen. Dessa planer
är långsiktiga (tolv år, med översyn vart fjärde år) och ska bidra till att de
transportpolitiska målen uppnås.
Även om lagens tillämpningsområde i fråga om huvudvägar enligt
förslaget inte utökas till mer än stamvägnätet, tillkommer i begränsad
utsträckning motorvägar som inte är stamvägar. Dessutom är väg 73 redan
i dag en del av TEN-T-vägnätet men inte en del av stamvägnätet.
Regionerna kan därför, i rollen som ansvariga för att upprätta länsplaner,
komma att beröras av effekterna av vägsäkerhetslagen, om än i mycket
ringa utsträckning. Det finns en reglerad ansvarsfördelning för planer för
transportinfrastrukturen och väghållaren bör därför få en skyldighet att
överlämna säkerhetsdokumentationen med planen till berörd region enligt
förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruktur om
dokumentationen avser andra statliga vägar än stamvägar. Detta bör
regleras på förordningsnivå.

6.5

Gemensamma vägsäkerhetsinspektioner i
anslutning till vägtunnlar

Förslag: På de sträckor i vägnätet som gränsar till tunnlar som omfattas
av lagen om säkerhet i vägtunnlar ska, utöver sedvanliga inspektioner,
vägsäkerhetsinspektioner genomföras minst vart sjätte år. Inspektionerna ska genomföras gemensamt av väghållaren och den som
ansvarar för att kontroller utförs enligt lagen om säkerhet i vägtunnlar.
Lagen om säkerhet i vägtunnlar ska kompletteras med en upplysning
om att vägsäkerhetslagen innehåller bestämmelser om inspektioner av
vägsträckor i anslutning till tunnlar.
Det ska föreskrivas i förordning att Transportstyrelsen ska inhämta
synpunkter från berörda tunnelhållare enligt lagen om säkerhet i
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vägtunnlar innan styrelsen meddelar föreskrifter om vägsäkerhetsinspektioner i anslutning till tunnlar.

Skälen för förslaget
Direktivet
I skäl 18 uttalas att sträckor i vägnätet som gränsar till vägtunnlar som
ingår i TEN-T-vägnätet och som omfattas av tunneldirektivet har en
särskilt hög olycksrisk. Enligt artikel 6.3 ska medlemsstaterna därför
säkerställa säkerheten på sådana vägsträckor genom gemensamma
vägsäkerhetsinspektioner där de behöriga organ som är involverade i
genomförandet av respektive direktiv deltar. De gemensamma
vägsäkerhetsinspektionerna ska genomföras tillräckligt ofta för att
adekvata säkerhetsnivåer ska kunna säkerställas och under alla
omständigheter minst vart sjätte år.
Tunneldirektivet och nationell lagstiftning
Tunneldirektivet omfattar alla tunnlar på TEN-T-vägnätet som är längre
än 500 meter. Direktivet genomfördes genom lagen om säkerhet i
vägtunnlar och omfattar alla vägtunnlar, oberoende av TEN-T-vägnätet,
som är längre än 500 meter. På vägar som inte ingår i TEN-T-vägnätet
gäller lagen dock endast tunnlar som projekteras efter den 1 juli 2006. Det
är i dagsläget endast två tunnlar som omfattas av lagen, Götatunneln i
Göteborg och Norra länken i Stockholm och båda ligger på TEN-Tvägnätet. Samtidigt pågår projektering av ytterligare tunnlar, Förbifart
Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn.
Inspektioner benämns kontroller i lagen om säkerhet i vägtunnlar, se
prop. 2005/06:168 s. 38 f. Det är tunnelhållaren som enligt 11 § i lagen ska
se till att det genomförs regelbundna kontroller, minst vart sjätte år, av en
tunnel som är i drift. Av 8 § i lagen och 24 § förordningen (2006:421) om
säkerhet i vägtunnlar framgår att kontroller ska utföras av en eller flera
kontrollenheter.
Direktivets krav bör införas i vägsäkerhetslagen
Kravet på gemensamma vägsäkerhetsinspektioner i artikel 6.3 berör
väghållaren enligt vägsäkerhetslagen samt tunnelhållaren och en eller flera
kontrollenheter enligt lagen om säkerhet i vägtunnlar. Det är inte givet att
regleringen bör hanteras i vägsäkerhetslagen. Då inspektionerna inte
primärt berör vägtunnlarna i sig, utan vägsträckorna som gränsar till
tunnlarna, bedöms det ändå mest ändamålsenligt att direktivets krav införs
i vägsäkerhetslagen. I lagen om säkerhet i vägtunnlar bör det införas en
upplysning om att krav på gemensamma inspektioner finns i vägsäkerhetslagen.
Artikel 6.3 i direktiv (EU) 2019/1936 sträcker sig inte längre än till
vägtunnlar som omfattas av tunneldirektivet, dvs. tunnlar på TEN-Tvägnätet. Mot bakgrund av syftet med respektive direktiv är det dock mest
ändamålsenligt att inte begränsa inspektionskravet till enbart TEN-Tvägnätet utan låta det omfatta alla tunnlar enligt lagen om säkerhet i
vägtunnlar som ligger på vägar som omfattas av vägsäkerhetslagen.
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Bedömningen påverkas inte av att den i dagsläget saknar praktisk
betydelse. Med de projekteringar som nu pågår tillkommer därmed i
framtiden de tunnlar som omfattas av lagen om säkerhet i vägtunnlar utan
att de ingår i TEN-T-vägnätet.
Det finns ingen begreppsmässig skillnad mellan inspektioner enligt
artikel 6.1 och artikel 6.3 annat än att inspektionerna enligt artikel 6.1 ska
vara regelbundna. Det bör dock förstås så att kravet på regelbundna
inspektioner gäller generellt och att de inspektioner som avser just sträckor
som gränsar till vägtunnlar är ett tillkommande krav som även berör den
som ansvarar för att kontroller utförs enligt lagen om säkerhet i vägtunnlar.
Detta bör framgå av författningstexten.
Ansvaret för att de gemensamma vägsäkerhetsinspektionerna genomförs bör läggas på väghållaren och tunnelhållaren. Lagen om säkerhet i
vägtunnlar har dock, som anförs ovan, den speciella konstruktionen att
tunnelhållaren ska se till att det genomförs kontroller enligt 11 § medan
sådana kontroller ska utföras av kontrollenheter i den utsträckning det är
särskilt föreskrivet. Detta bör i vägsäkerhetslagen uttryckas så att
inspektionerna ska genomföras gemensamt av väghållaren och den som
ansvarar för att kontroller utförs enligt lagen om säkerhet i vägtunnlar.

6.6

Oskyddade trafikanter

Bedömning: Det krav direktivet ställer i fråga om oskyddade
trafikanter bör regleras i myndighetsföreskrifter med stöd av
bemyndiganden i vägsäkerhetslagen och vägsäkerhetsförordningen.
Skälen för bedömningen: Medlemsstaterna ska enligt artikel 6b se till
att oskyddade trafikanters behov beaktas vid genomförandet av de
förfaranden som fastställs i artiklarna 3–6a. I artikel 2.10 definieras
oskyddad trafikant som icke-motorburna trafikanter, inbegripet särskilt
cyklister och gående, samt användare av motordrivna tvåhjulingar.
De förfaranden som avses är trafiksäkerhetsmässig konsekvensanalys av
vägprojekt (artikel 3), trafiksäkerhetsrevisioner för vägprojekt (artikel 4),
nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar (artikel 5), regelbundna
vägsäkerhetsinspektioner (artikel 6) och uppföljning av förfarandena för
vägar som är i bruk (artikel 6a). Med de bemyndiganden som redan finns
i vägsäkerhetslagen och vägsäkerhetsförordningen – i förening med de
smärre justeringar som föreslås i avsnitt 6.12 – kan artikel 6b omhändertas
i föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen.

6.7

Vägmarkeringar och vägmärken

Bedömning: Direktivets krav är beroende av att kommissionen antar
genomförandeakter och leder därför inte till några förslag i nuläget.
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fordon utrustade med automatiserade förarstödsystem. Sådana förfaranden
ska beakta gemensamma specifikationer, om sådana gemensamma
specifikationer har fastställts i enlighet med punkt 3. Den punkten ger
kommissionen möjlighet att, med beaktande av en expertgrupps
bedömning av möjligheten att fastställa gemensamma specifikationer, anta
genomförandeakter.
I skäl 11 anförs att direktivet uteslutande omfattar väginfrastruktur, att
vägtrafiklagstiftningen därför inte påverkas och att de internationella
konventionerna på området, bland annat 1968 års Wienkonventionen om
vägmärken och signaler, bör respekteras av konventionsparterna. Skäl 20
och 22 behandlar frågan om att förbättra förfaranden för att säkerställa den
operativa användningen av vägmarkeringar och vägmärken. Slutsatsen i
skäl 22 är att en gemensam europeisk strategi i enlighet med
Wienkonvention om vägmärken och signaler är att föredra.
I vägmärkesförordningen (2007:90) finns bestämmelser om anvisningar
för trafik och utmärkning på väg och i terräng genom bland annat
vägmärken och vägmarkeringar. De bestämmelser som finns i
förordningen och de principer som ligger till grund för användningen av
vägmärken och andra anordningar bygger på Wienkonventionen om
vägmärken och signaler. Sverige har anslutit sig till konventionen.
Det finns i nuläget inga specifika krav som kan genomföras i den
nationella lagstiftningen. Frågan aktualiseras först när kommissionen
beslutat genomförandeakter enligt artikel 6c.3.

6.8

System för rapportering av
händelseinformation

Bedömning: Trafikverkets möjlighet att ta emot och vidarebefordra
information om störningar i trafiken eller andra avvikelser på vägen,
uppfyller vad som sägs i direktivet om system för frivillig rapportering.
Skälen för bedömningen: Medlemsstaterna ska enligt artikel 6e sträva
efter att inrätta ett nationellt system för frivillig rapportering. Systemet ska
vara tillgängligt på internet för alla trafikanter, i syfte att underlätta
insamling av händelseinformation från trafikanter och fordon och av all
annan säkerhetsrelaterad information som den som lämnar rapporten anser
vara en faktisk eller potentiell fara för vägars säkerhet.
Det finns flera alternativ för trafikanter att rapportera störningar i
trafiken till Trafikverket. Det gäller störningar som trafikolyckor, fel på
signaler eller teknisk utrustning, hinder på vägen, väglag, skador på vägen
och köer. Vanligtvis görs en rapportering via telefon eller ett särskilt
kontaktformulär. Det är också möjligt att använda Trafikverkets
applikation. Oavsett kontaktväg är de rapporterade störningarna
tillgängliga på internet. Sverige uppfyller därmed vad som sägs om
frivillig rapportering i direktivet.
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6.9

Olycksrapporter

Förslag: Väghållaren ska upprätta en olycksrapport för varje
dödsolycka i trafiken som inträffat på en väg som omfattas av lagens
tillämpningsområde.
Skälen för förslaget: Artikel 7.1 ställer krav på att en olycksrapport
upprättas för varje dödsolycka som inträffat på en väg som avses i artikel
1.2.
Artikeln är oförändrad men genom det utökade tillämpningsområdet i
artikel 1.2 behöver regleringen i 10 § vägsäkerhetslagen, som enbart
hänför sig till TEN-T-vägnätet, justeras. Det kan lämpligen göras genom
en hänvisning till de vägar som sägs i första stycket i den föreslagna
lydelsen av 3 §. Andra stycket i 3 § avser vägar som anges i artikel 1.3 och
omfattas därför inte av kravet på olycksrapporter.

6.10

Trafiksäkerhetsgranskare

Bedömning: Kravet på att utbildningsplanerna för trafiksäkerhetsgranskare, som genomgår sin utbildning från och med den 17 december
2024, ska innehålla kunskapsmoment som behandlar oskyddade
trafikanter och infrastrukturen för sådana trafikanter, bör hanteras inom
ramen för Transportstyrelsens föreskrifter.
Skälen för bedömningen: För trafiksäkerhetsrevisorer som genomgår
sin utbildning från och med den 17 december 2024 ska utbildningsplanerna omfatta aspekter avseende oskyddade trafikanter och
infrastrukturen för sådana trafikanter. Detta framgår av artikel 9.1a.
Med stöd av bemyndigandet i 16 § 3 vägsäkerhetslagen och bemyndigandet i 9 § första stycket 3 vägsäkerhetsförordningen har
Transportstyrelsen meddelat föreskrifter om trafiksäkerhetsgranskare
(TSFS 2011:99). Kravet i direktivet omhändertas lämpligast genom
ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter.

6.11

Rapportering av säkerhetsklassningen av
vägnätet

Förslag: Väghållaren ska till den myndighet regeringen bestämmer
rapportera om vägnätets säkerhetsklassning enligt bedömningen i 8 a §
vägsäkerhetslagen. Regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer ska bemyndigas att meddela föreskrifter om rapporteringen.
Det ska föreskrivas i förordning att rapporteringen av säkerhetsklassningen ska göras till Transportstyrelsen och att myndigheten ska
fullgöra den rapporteringsskyldighet till kommissionen som sägs i
artikel 11a.1 i direktivet. Vidare ska det föreskrivas att Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om rapporteringen.
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Skälen för förslaget: Medlemsstaterna ska enligt artikel 11a.1 lämna en
rapport till kommissionen senast den 31 oktober 2025 om säkerhetsklassificeringen av hela det vägnät som bedömts i enlighet med
artikel 5 (nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar). Om möjligt
ska rapporten baseras på en gemensam metod. I tillämpliga fall ska
rapporten också omfatta förteckningen över uppdateringen av nationella
riktlinjer, inbegripet särskilt förbättringar i form av tekniska framsteg och
skydd för oskyddade trafikanter. Från och med den 31 oktober 2025 ska
sådana rapporter lämnas vart femte år.
På grundval av resultatet av den nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen ska alla sträckor i vägnätet klassificeras i minst tre
kategorier utifrån deras säkerhetsnivå (säkerhetsklassning), se avsnitt
6.4.1. Enligt förslag till bemyndiganden i avsnitt 6.12 får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om förfarandet vid nätverksövergripande
vägsäkerhetsbedömningar och därmed också om den klassificering som
krävs.
Förslaget om vägsäkerhetslagens tillämpningsområde innebär – liksom
nuvarande tillämpningsområde – att staten genom Trafikverket är den
väghållare som berörs i absolut störst omfattning. En möjlig ordning
skulle därför kunna vara att övriga väghållare rapporterar sin säkerhetsklassning till Trafikverket, som därefter tar hand om rapporteringen
till kommissionen. Oavsett vad som är den mest praktiska lösningen ligger
det å andra sidan närmast till hands att denna typ av uppgifter fullgörs av
tillsynsmyndigheten, dvs. Transportstyrelsen. Det förfarandet gäller enligt
förordningen om säkerhet i vägtunnlar även om det inte är helt jämförbara
förhållanden som ska rapporteras. Tyngdpunkten får dock anses ligga i
tillsynsmyndighetens roll och från den utgångspunkten bör Transportstyrelsen fullgöra rapporteringsskyldigheten till kommissionen. Ett
fullgörande av rapporteringen förutsätter att väghållarna informerar
Transportstyrelsen om säkerhetsklassningen. Av det skälet bör det i
vägsäkerhetslagen föreskrivas en skyldighet för väghållaren att rapportera
säkerhetsklassningen till den myndighet regeringen bestämmer. I
vägsäkerhetsförordningen föreskrivs att rapporteringen ska göras till
Transportstyrelsen som också ska fullgöra rapporteringsskyldigheten till
kommissionen. Det närmare förfarandet för rapporteringen bör regleras på
myndighetsnivå.

6.12

Bemyndiganden

Förslag: Bemyndigandena i vägsäkerhetslagen ska ändras genom att
begreppet ”säkerhetsinspektioner” byts ut mot ”vägsäkerhetsinspektioner”. Dessutom ska bemyndiganden införas om dels
förfarandet vid nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar och
vid uppföljning av vägsäkerhetsbedömningar, dels rapportering av
säkerhetsklassning.
Bemyndigandena i vägsäkerhetsförordningen ska ändras på motsvarande sätt. Det ska vidare föreskrivas att Transportstyrelsen ska inhämta synpunkter från berörda tunnelhållare enligt lagen om säkerhet i
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vägtunnlar innan styrelsen meddelar föreskrifter om vägsäkerhetsinspektioner i anslutning till tunnlar.
Skälen för förslaget: Bemyndigandena i 16 § vägsäkerhetslagen och
9 § vägsäkerhetsförordningen behöver uppdateras med hänsyn till
förslagen i avsnitt 6.3 (ändring av säkerhetsinspektioner till vägsäkerhetsinspektioner), avsnitt 6.4.1 (ny punkt för förfarandet vid nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning) och avsnitt 6.11 (ny punkt för
rapportering av säkerhetsklassning av vägnät). I förordningen, som
bemyndigar Transportstyrelsen att meddela föreskrifter, bör det läggas till
att Transportstyrelsen ska inhämta synpunkter från berörda tunnelhållare
enligt lagen om säkerhet i vägtunnlar innan föreskrifter om gemensamma
vägsäkerhetsinspektioner meddelas.

6.13

Artiklar som inte behöver genomföras

Bedömning: Artiklarna 4.6, 6c.2, 6c.3, 6d, 7.1a, 11a.2, 12, 12a och 13
behöver inte genomföras i svensk rätt.
Skälen för bedömningen: Artikel 4.6 att kommissionen ska
tillhandahålla viss vägledning, artikel 6c.2 om kommissionens expertgrupp, artikel 6c.3 om kommissionens genomförandeakter, artikel 6d om
information och insyn, artikel 7.1a, om kommissionens
genomförandeakter, artikel 11a.2, om kommissionens rapport, artikel 12,
om ändring av bilagorna, artikel 12a, om utövande av delegering och
artikel 13 om kommittéförfarande innehåller inte några materiella
bestämmelser som behöver genomföras i svensk rätt.

7

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

Förslag: De föreslagna bestämmelserna ska träda i kraft den
17 december 2021. Den första nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen ska vara gjord senast den 31 december 2024. För
vägprojekt som inte ingår i TEN-T-vägnätet ska bestämmelserna om
trafiksäkerhetsanalys samt trafiksäkerhetsgranskare och trafiksäkerhetsgranskning i 4 och 5 §§ endast gälla vägprojekt som har
påbörjats efter lagens ikraftträdande.
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Skälen för förslaget: Lagen föreslås träda i kraft den 17 december
2021. Medlemsstaterna ska enligt direktivet sätta i kraft de bestämmelser
i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet
senast den dagen.
Nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar ska göras kontinuerligt och minst vart femte år, se avsnitt 6.4.1. Den första bedömningen
ska dock enligt artikel 5.3 göras senast 2024, dvs. inom knappt tre år efter
ikraftträdandet. Det kravet bör regleras i en övergångsbestämmelse.
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Direktivets krav på trafiksäkerhetsmässig konsekvensanalys av
vägprojekt (artikel 3) respektive trafiksäkerhetsrevisioner för vägprojekt
(artikel 4), är oförändrade. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ vägsäkerhetslagen
kvarstår därför också oförändrade. Genom utökningen av lagens
tillämpningsområde kommer emellertid dessa bestämmelser att omfatta
även vägar som inte tidigare varit föremål för analyser eller trafiksäkerhetsgranskning. Därmed uppstår, på motsvarande sätt som vid
ikraftträdandet av vägsäkerhetslagen, ett praktiskt problem att infria lagens
krav på redan påbörjade vägprojekt. Regeringen fann i den situationen att
kraven inte skulle tillämpas på redan påbörjade vägprojekt, se prop.
2009/10:230 s. 45. En motsvarande ordning bör införas nu med en övergångsbestämmelse som innebär att för vägar som inte ingår i TEN-Tvägnätet ska 4 och 5 §§ endast gälla vägprojekt som påbörjats efter lagens
ikraftträdande.

8

Konsekvenser

8.1

Ändringsdirektivets genomförande och
huvudsakligen berörda aktörer

Bedömning: Ändringsdirektivets bestämmelser ska genomföras i form
av författningsändringar.
Förslagen berör huvudsakligen Trafikverket i egenskap av statlig
väghållare samt Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet och
föreskrivande myndighet.
Skälen för bedömningen: Författningsförslagen i denna promemoria
syftar till att uppfylla den skyldighet som Sverige har gentemot EU att
genomföra direktivet (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om ändring
av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.
Ändringsdirektivet innehåller bestämmelser som bedöms kräva
författningsändringar för Sveriges del. Det finns därför inte något
alternativ till författningsreglering för att genomföra direktivet i de
delarna.
Förslagen har direkta konsekvenser nästan enbart för den statliga
väghållaren, Trafikverket, samt tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen.
Direktivet ställer krav på väghållare och föreslås omfatta ett vägnät där
väghållare till den allra största delen är Trafikverket. Förslagen berör
också, men bedöms inte medföra några direkta konsekvenser, för
kommuner, Öresundsbro Konsortiet och regionala planupprättare.
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8.2

Konsekvenser för statliga myndigheter

Bedömning: Trafikverket, som är väghållare för det statliga vägnät
som omfattas av vägsäkerhetslagen, är den myndighet som främst
berörs av förslagen. Enligt förslaget utökas lagens tillämpningsområde
från TEN-T-vägnätet till stamvägnätet och motorvägar, vilket för
Trafikverkets del motsvarar en ökning på knappt 200 mil till sammanlagt 600 mil. Utökade kostnader på grund av utvidgningen bedöms öka
med 20 procent vad gäller säkerhetsprocedurer vid nya vägbyggnadsprojekt. Kostnaderna för vägsäkerhetsbedömningar och uppföljning av
dessa är svåra att uppskatta men en kostnad på cirka en miljon kronor
per år kan vara en rimlig uppskattning. Däremot bedöms inte
vägsäkerhetsinspektioner eller upprättandet av olycksrapporter
medföra några ökade kostnader för myndigheten. Sammantaget är
bedömningen att förslagen endast leder till en marginell kostnadsökning för myndigheten som kan hanteras inom befintliga ramar.
Transportstyrelsen berörs av förslagen i egenskap av
tillsynsmyndighet och föreskrivande myndighet. Eftersom tillsynen
över att vägsäkerhetslagen följs sker riskbaserat, bedöms inte
kostnaderna för tillsynen öka med anledning av förslagen.
Transportstyrelsen föreslås också bli mottagare av säkerhetsklassning
från väghållarna och bli skyldig att rapportera detta till EUkommissionen. Detta innebär en något ökad administration. Likaså
tillkommer ett visst initialt föreskriftsarbete. Sammantaget bedöms
myndighetens ökade kostnader hanteras inom befintliga ramar.

Skälen för bedömningen
Trafikverket
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Förslagen innebär att vägsäkerhetslagens tillämpningsområde utökas från
TEN-T-vägnätet till att också omfatta landets motorvägar och
stamvägnätet. Det motsvarar en utökning med 20 procent jämfört med
i dag. Utökningen innebär att åtta istället för sex procent av det statliga
vägnätet kommer att omfattas av de krav som framgår av ändringsdirektivet. Ökningen sker i princip enbart på det vägnät där Trafikverket
är väghållare, vilket gör att konsekvenserna av det utökade vägnätet och
justerade arbetssättet nästan enbart påverkar Trafikverket.
Utökningen av lagens tillämpningsområde med 20 procent innebär att
även om procedurer och arbetssätt är desamma efter direktivets ändring så
kan ändå kostnaderna för Trafikverkets del komma att öka, sannolikt i
samma storleksordning som utökningen av vägnätet. Detta antagande
gäller dock huvudsakligen endast kostnaderna för de säkerhetsprocedurer
som är föreskrivna i samband med nya vägbyggnadsprojekt. För dessa
procedurer är alltså reglerna desamma, men vägnätet utökat. En
övergångsbestämmelse gör att det enbart är projekt som påbörjats efter
författningsändringarnas ikraftträdande som omfattas av vissa
bestämmelser.
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Även vad gäller löpande vägsäkerhetsinspektioner är kraven desamma.
Lagens utökade tillämpningsområde förutspås inte medföra någon utökad
kostnad för Trafikverket när det gäller sådana inspektioner. Trafikverket
genomför redan i dag regelbundna inspektioner som bedöms vara
tillräckliga för att leva upp till direktivets krav.
Kraven på att upprätta en olycksrapport vid varje dödsolycka väntas inte
heller leda till några kostnadsökningar för Trafikverket – det utökade
tillämpningsområdet till trots. Trafikverket genomför redan djupstudier av
dödsolyckor på det vägnät som nu läggs till tillämpningsområdet.
När det gäller vägsäkerhetsbedömningar och uppföljning av dessa finns
vissa mindre skillnader jämfört med den nuvarande regleringen. Enligt
författningsförslaget ska resultaten av den nätverksövergripande
vägsäkerhetsbedömningen följas upp, antingen med riktade vägsäkerhetsinspektioner eller med direkt avhjälpande åtgärder. De ökade kostnader för
Trafikverket på grund av utökningen av vägnätet och de något justerade
kraven beror på i vilken omfattning de riktade vägsäkerhetsinspektionerna
ska göras. Utgångspunkten är att det är den nätverksövergripande
vägsäkerhetsbedömningen som ligger till grund för beslut om var en riktad
säkerhetsinspektion ska ske, men i vilken omfattning sådana inspektioner
ska göras är inte givet. Att genomföra riktade säkerhetsinspektioner på
hela vägnätet som omfattas av lagens krav skulle kosta uppskattningsvis
4 miljoner kronor årligen. Samtidigt är det inte rimligt att tro att
inspektionerna skulle genomföras överallt, eftersom syftet bör vara att de
ska riktas in där säkerheten måste förbättras. En kostnad på 1 miljon
kronor om året för dessa riktade säkerhetsinspektioner är en rimligare
bedömning.
Utöver det som Trafikverket är skyldigt att göra har myndigheten även
skyldighet att betala tillsynsavgift för den tillsyn som Transportstyrelsen
utför. Transportstyrelsen tar dock inte ut någon avgift för tillsynen i
dagsläget. Detta på grund av ett tidigare ackumulerat överuttag av avgifter
som bedöms täcka kostnaderna för tillsynen under de närmaste åren.
Sammantaget är bedömningen att direktivet inte medför så stora
förändringar i sig. Dessutom arbetar Trafikverket i flera delar redan i
enlighet med de krav som direktivet angett. Förslagen föranleder därför
enbart en marginell kostnadsökning för Trafikverket som myndigheten
klarar inom befintlig ram.
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen utövar tillsyn över de regler som genomför direktivet.
Tillsynen av reglerna är avgiftsfinansierad. Transportstyrelsens kostnader
i detta avseende motsvaras alltså av avgiftsintäkter. Intäkterna disponeras
dock inte av myndigheten utan redovisas mot inkomsttitel på statens
budget. Transportstyrelsens kostnader för tillsynen belastar därmed
anslagsposten för verksamhet som finansieras med avgifter under anslag
1:12 Transportstyrelsen. Tillsynen bedrivs dock riskbaserat, vilket innebär
att tillsynen inte bedöms öka i omfattning till följd av direktivets
uppdatering.
Det utökade tillsynsområdet bedöms föranleda ett initialt
föreskriftsarbete för vilket kostnaderna bedöms vara marginella.
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Enligt författningsförslaget blir Transportstyrelsen mottagare av
säkerhetsklassning från väghållarna och får en tillkommande
rapporteringsskyldighet av detta till EU-kommissionen. Detta innebär en
ökad administration, då myndigheten bland annat kommer att behöva
samla in och sammanställa material från de olika väghållarna. En grov
uppskattning är att denna tillkommande uppgift kan innebära en till två
veckors arbete vart femte år. Kostnaderna för det initiala föreskriftsarbetet
och den tillkommande rapporteringsskyldigheten belastar anslagsposten
för verksamhet som inte finansieras med avgifter under anslag 1:12
Transportstyrelsen.
De ökade kostnaderna hanteras inom myndighetens befintliga ramar.

8.3

Konsekvenser för övriga väghållare och för
regionala planupprättare

Bedömning: De kommuner som är väghållare för sträckor som ingår i
vägsäkerhetslagens tillämpningsområde bedöms beröras endast i
mycket liten utsträckning.
Öresundsbro Konsortiet, som är väghållare för Öresundsbron,
bedöms beröras i om möjligt ännu mindre utsträckning.
Regionala planupprättare berörs endast i egenskap av mottagare av
säkerhetsdokumentation.

Skälen för bedömningen
Endast ett fåtal aktörer berörs av förslagen
Även om lagens tillämpningsområde i fråga om huvudvägar enligt
förslaget inte utökas till mer än stamvägnätet, tillkommer i begränsad
utsträckning motorvägar som inte är stamvägar. Dessutom är väg 73 redan
i dag en del av TEN-T-vägnätet men inte en del av stamvägnätet.
Detsamma gäller Öresundsbron. Några få kommuner, i egenskap av
väghållare för motorväg, samt Öresundsbro Konsortiet kan därför komma
att beröras av vägsäkerhetslagen, om än i liten utsträckning. Detsamma
gäller ett flertal regioner i rollen som ansvariga för att upprätta länsplaner.
Kommuner
Omkring tre mil motorväg har en kommun som väghållare. För de
kommuner som är väghållare för dessa sträckor (Nacka, Karlskrona,
Helsingborg och Malmö kommuner) gäller att de måste följa de krav som
föreslås regleras i denna promemoria. I praktiken rör det sig om mycket
begränsade krav, då nyinvesteringar på dessa mycket korta sträckor torde
vara få och en vägsäkerhetsbedömning av de mycket korta sträckorna
också torde kunna hanteras utan några större konsekvenser.
Öresundsbro Konsortiet
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Författningsförslagen berör även Öresundsbro Konsortiet som är
väghållare för den enskilda vägen Öresundsbron, vilken ingår i TEN-Tvägnätet. I praktiken bedöms dock författningsförslagen få mycket små
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konsekvenser för Öresundsbro Konsortiet eftersom Öresundsbron är en
förhållandevis ny och kort väg med redan hög säkerhetsnivå.
Regionala planupprättare
Regionala planupprättare kommer enligt förslagen att få ta del av
Trafikverkets säkerhetsdokumentation om den avser statliga vägar andra
än stamvägarna. Eftersom de regionala planupprättarna inte är väghållare
ställer inte direktivet några krav på dem, men det underlag som de kommer
att motta bör kunna tjäna som ett underlag i planeringen av
infrastrukturåtgärder.

8.4

Konsekvenser för enskilda och företag

Bedömning: Förslagen syftar till att bidra till högre vägsäkerhet. För
enskilda har förslagen därmed endast positiva konsekvenser.
Företag som arbetar med att utveckla och underhålla väginfrastruktur
kan komma att påverkas indirekt av förslagen men detta är svårbedömt.
Skälen för bedömningen: Förslagen i denna promemoria har inga
ekonomiska konsekvenser för enskilda. Indirekt väntas förslagen däremot
bidra till färre och mindre allvarliga trafikolyckor, vilket givetvis är
positivt för såväl enskilda som företag.
De företag som är verksamma i utvecklingen och underhållet av
väginfrastrukturen kan även komma att påverkas indirekt av förslagen, då
väghållarnas utökade krav på säkerhetsprocedurer sannolikt kommer leda
till vissa utökade krav och beställningar på de entreprenörer som utför
vägåtgärder. Det är dock svårt att närmare uppskatta denna påverkan.

8.5

Konsekvenser för trafiksäkerheten

Bedömning: Förslagen att utvidga reglernas tillämpningsområde och
skärpa vissa vägsäkerhetsprocedurer bedöms bidra till färre och mindre
allvarliga olyckor i trafiken. Detta innebär i sin tur ett bidrag till
Sveriges etappmål för trafiksäkerheten till 2030.
Skälen för bedömningen: Utvärderingen av effekterna av
genomförandet av direktiv 2008/96/EG har visat att förfarandena har
bidragit till att minska antalet omkomna och allvarligt skadade, såväl på
det obligatoriska TEN-T-vägnätet som på de nationella vägar där
medlemsstaterna på frivillig basis har tillämpat direktivets principer för
förvaltning av vägars säkerhet. Inför uppdateringen av direktivet
genomfördes en konsekvensbedömning som pekade på konkreta
konsekvenser i termer av minskat antal döda och allvarligt skadade i
trafiken. Dessa uppgifter kan dock inte användas för att bedöma effekterna
av de nu aktuella förslagen, eftersom effekterna är beräknade för hela EU
och eftersom ändringsdirektivet i sin slutliga version ser annorlunda ut
jämfört med det förslag från kommissionen som konsekvensbedömningen
utgick ifrån.
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Bedömningen är dock att utökningen av reglernas tillämpningsområde
och skärpningen av vissa procedurer bidrar till färre och mindre allvarliga
olyckor i trafiken, vilket i sin tur innebär ett bidrag till Sveriges etappmål
för trafiksäkerheten till 2030. Det utökade och förstärkta juridiska ansvaret
på den statliga väghållaren vad gäller trafiksäkerheten som dessa
författningsförslag innebär bidrar också till att stärka synen att
trafiksäkerheten är ett delat ansvar mellan dem som använder systemet,
trafikanterna, och dem som utformar det, dvs. väghållarna. Denna delning
av ansvaret är en bärande del i nollvisionen.

8.6

Övriga konsekvenser

Bedömning: Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser i övrigt.
Skälen för bedömningen: Författningsförslagen bedöms inte påverka
jämställdheten mellan kvinnor och män, brottsligheten, det
brottsförebyggande arbetet, sysselsättningen och den offentliga servicen i
olika delar av landet eller möjligheten att nå de integrationspolitiska
målen. Författningsförslagen bedöms inte heller påverka miljö eller
klimat.

9

Författningskommentarer

9.1

Förslaget till lag om ändring i
vägsäkerhetslagen

2 § I denna lag betyder
TEN-T-vägnätet: det vägnät som definieras i artikel 2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens
riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande
av beslut nr 661/2010/EU och som illustreras med hjälp av kartor eller beskrivs i
bilaga 1, avsnitt 1.4 till förordningen,
väghållare:
1. i fråga om allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för
väghållningen,
2. i fråga om gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygglagen
(2010:900) ansvarar för gatuhållningen,
3. i fråga om väg som är gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen
(1973:1149), samfälligheten, och
4. i fråga om annan väg, vägens ägare,
vägprojekt: ett projekt som omfattar nyanläggning av väg eller betydande
förändring av befintlig väg som påverkar trafikflödet,
trafiksäkerhetsanalys: en strategisk, jämförande analys av de effekter ett
vägprojekt har på vägnätets säkerhet,
trafiksäkerhetsgranskning: en oberoende, ingående, systematisk och teknisk
säkerhetskontroll av utformning av ett vägprojekt.
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Paragrafen innehåller definitioner av termer som används i lagen.
Övervägandena finns i avsnitt 6.2.
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Ändringen innebär att TEN-T-vägnätet fortsättningsvis definieras med
hänvisning till förordning (EU) nr 1315/2013. Ändringen genomför artikel
2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den
23 oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av
vägars säkerhet.
3 § Denna lag gäller vägar eller vägprojekt som
1. ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige,
2. ingår i det nationella stamvägnätet, eller
3. är eller avser en motorväg.
Lagen gäller också vägar eller vägprojekt som färdigställs med ekonomiskt
bidrag från Europeiska unionen om vägen
1. är belägen utanför tättbebyggt område och inte i huvudsak betjänar
fastigheter i direkt anslutning till vägen, och
2. är avsedd och öppen för allmän trafik med motorfordon.
Lagen gäller inte vägtunnlar som omfattas av lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar.

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i
avsnitt 6.2.
TEN-T-vägnätet i första stycket 1 definieras i 2 §. Det nationella
stamvägnätet i första stycket 2 bestäms av riksdagen. Riksdagen har
genom beslut 1993 lagt fast vilka statliga vägar som ska ingå i det
nationella stamvägnätet (prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU35, rskr.
1992/93:446). Beslutet innebär att närmare ett tjugotal i huvudsak
Europavägar samt vissa riksvägar pekats ut som stamvägar. En utökning
med vägförbindelsen mellan norska gränsen och Gävle beslutades 2008
(bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145). Med motorväg i första stycket 3
förstås en väg som har förklarats som motorväg och är utmärkt med
vägmärke för motorväg. Innebörden är densamma som i 10 kap. 7 §
trafikförordningen (1998:1276).
I andra stycket anges förutsättningarna för att lagen även ska gälla för
en väg eller ett vägprojekt som färdigställs med ekonomiskt stöd från EU.
Att vägen enligt andra stycket 1 ska vara belägen utanför tättbebyggt
område utesluter gator och liknande vägnät. Att vägen inte i huvudsak
betjänar fastigheter i direkt anslutning till vägen innebär att huvudsyftet
med vägen ska vara genomfartstrafik. Den förutsättningen får anses
uppfylld även om vägen i begränsad utsträckning används för trafik till
och från fastigheter som ligger i anslutning till vägen. Med avsedd och
öppen för allmän trafik med motorfordon i andra stycket 2 förstås att vägen
är öppen för trafik med sådana fordon som definieras som motorfordon i
2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, nämligen bilar, motorcyklar och mopeder. En lastbil definieras som en bil enligt samma
bestämmelse. Annan trafik, till exempel transporter med traktorer eller
motorredskap, faller därmed utanför 3 § vägsäkerhetslagens tillämpningsområde. Detsamma gäller trafik med motorfordon på vägar som i
huvudsak används för transporter till eller från industrianläggningar och
liknande, eftersom sådana vägar inte kan anses som avsedda för trafik med
motorfordon – även om de i och för sig är öppna för sådan trafik. Även
cykelbanor och vägar där trafik med motorfordon är förbjuden på annan
grund, t.ex. enligt lokala trafikföreskrifter, utesluts från tillämpningsområdet.
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Undantaget i tredje stycket är i sak oförändrat i förhållande till
paragrafens tidigare lydelse. De tunnlar som omfattas av lagen om
säkerhet i vägtunnlar är tunnlar som är längre än 500 meter.
Paragrafen genomför artikel 1.2, 1.3 och 1.5 i direktiv (EU) 2019/1936.
Vägsäkerhetsinspektioner
8 § Väghållaren ska genom regelbundna vägsäkerhetsinspektioner undersöka
behovet av underhåll, reparationer eller andra åtgärder för att kunna upprätthålla
säkerheten i sitt vägnät.
Utöver vad som sägs i första stycket ska vägsäkerhetsinspektioner genomföras
minst vart sjätte år på de sträckor i vägnätet som gränsar till tunnlar som omfattas
av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar. Sådana inspektioner ska
genomföras gemensamt av väghållaren och den som ansvarar för att kontroller
utförs enligt lagen om säkerhet i vägtunnlar.

Paragrafen reglerar vägsäkerhetsinspektioner. Övervägandena finns i
avsnitt 6.3 och 6.5.
Definitionen i direktiv (EU) 2019/1936 av regelbunden vägsäkerhetsinspektion överensstämmer i allt väsentligt med definitionen av termen
säkerhetsinspektion i grunddirektivet och har tyngdpunkt i en undersökning av behovet av underhåll. Med vägsäkerhetsinspektion ska därmed
förstås den typen av kontroll som syftar till att upptäcka brister som
behöver åtgärdas inom ramen för vad som i väglagen (1971:948) benämns
drift av väg. Det handlar alltså om sådant löpande underhåll som sker med
stöd av 26 § väglagen. I paragrafen används därför samma begrepp. En
vägsäkerhetsinspektion kan därmed resultera i underhåll, reparationer eller
andra åtgärder för att säkerheten ska kunna upprätthållas.
Andra stycket är nytt och ställer krav på regelbundenheten av
vägsäkerhetsinspektioner (minst vart sjätte år) i anslutning till sådana
vägtunnlar som omfattas av lagen om säkerhet i vägtunnlar.
Inspektionerna ska genomföras gemensamt av väghållaren och den som
ansvarar för kontroller av vägtunnlar. Av lagen om säkerhet i vägtunnlar
följer att det är tunnelhållaren som ska se till att vägtunnlar kontrolleras
men att det är en särskild kontrollenhet som ska utföra kontrollen. De nu
aktuella inspektionerna ska därför genomföras gemensamt av väghållaren
och den som ansvarar för att kontroller utförs enligt lagen om säkerhet i
vägtunnlar. Vilken sträcka som gränsar till en tunnel får bedömas med
utgångspunkt från tunnelns och vägens storlek, linjeföring och andra
faktorer som har betydelse för den särskilda olycksrisk som finns just i
anslutning till en vägtunnel.
Närmare föreskrifter om förfarandet vid vägsäkerhetsinspektioner kan
meddelas med stöd av bemyndigandet i 16 § 6.
Paragrafen genomför artikel 6.1 och 6.3 i direktiv (EU) 2019/1936.
Nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar
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8 a § Väghållaren ska på grundval av vägens tekniska egenskaper och antalet
allvarliga olyckor som inträffat, göra en nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning av sitt vägnät. I vägsäkerhetsbedömningen ska olycksrisken och risken
för allvarlig kollision utvärderas. Resultatet ska ligga till grund för en
klassificering av alla sträckor i vägnätet i kategorier utifrån deras säkerhetsnivå
(säkerhetsklassning). En nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning ska göras
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tillräckligt ofta för att säkerhetsnivån i vägnätet ska kunna upprätthållas.
Bedömningen ska dock göras minst vart femte år.
Väghållaren ska till den myndighet regeringen bestämmer rapportera uppgifter
om säkerhetsklassningen enligt bedömningen i första stycket.

Paragrafen är ny och handlar om nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.1 och 6.11.
I första stycket regleras väghållarens skyldighet att med vissa intervall –
minst vart femte år – göra en nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning av det vägnät som väghållaren ansvarar för. Med vägens tekniska
egenskaper menas geometriska egenskaper, sidoområden och säkerhetszoner, fasta hinder vid vägkanten, förekomsten av broar och tunnlar, typ
av korsningar m.m. Med allvarliga olyckor menas dödsolyckor och
olyckor där någon allvarligt skadats.
Bedömningen ska mynna ut i en säkerhetsklassning av alla sträckor i
vägnätet.
Vad som menas med sträckor i vägnätet är inte givet. Med utgångspunkt
i de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandet i 16 § får det
bli väghållarens sak att dela in vägnätet på ett ändamålsenligt sätt. Likaså
får det närmare specificeras i sådana föreskrifter i vilka fall en bedömning
behöver göras oftare än vart femte år.
Väghållaren ska enligt andra stycket rapportera sin säkerhetsklassning
till den myndighet som regeringen bestämmer. Stycket har bäring på den
rapporteringsskyldighet som medlemsstaterna har enligt artikel 11a i
direktiv (EU) 2019/1936, se avsnitt 6.11.
Närmare föreskrifter om den nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen och om rapporteringen av säkerhetsklassningen kan
meddelas med stöd av bemyndigandena i 16 § 7 och 10.
Paragrafen genomför artikel 5.1 och delar av artikel 5.2 och 5.6 i direktiv
(EU) 2019/1936.
Uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar
9 § Väghållaren ska följa upp resultatet av den nätverksövergripande
vägsäkerhetsbedömningen genom att
1. identifiera de vägsträckor där säkerheten behöver förbättras,
2. upprätta en plan för åtgärder som bör prioriteras, och
3. systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att förebygga
allvarliga personskador till följd av användningen av vägarna.
Åtgärder som avhjälper den omedelbara risken för sådana skador ska vidtas
först.
Skyldigheten att vidta åtgärder enligt första stycket gäller i den utsträckning
som det kan anses skäligt. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om nyttan av
skyddsåtgärder väger upp kostnaderna för sådana åtgärder och om risken för
skador kan minskas genom andra åtgärder.

Paragrafen behandlar uppföljningen av den nätverksövergripande
vägsäkerhetsbedömning som avses i 8 a §. Övervägandena finns i avsnitt
6.4.2.
Av första stycket följer att väghållaren, med utgångspunkt i
vägsäkerhetsbedömningen, inledningsvis ska identifiera de vägsträckor
där säkerheten behöver förbättras, därefter upprätta en plan för vilka
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åtgärder som bör prioriteras och slutligen systematiskt och fortlöpande
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga allvarliga personskador till
följd av användningen av vägarna.
Det som sägs om begreppet ”systematiskt och fortlöpande” och om
”åtgärder” i prop. 2009/10:230 s. 53, gäller fortfarande.
Tidigare första stycket andra meningen bryts ut till ett nytt andra stycke
och ändras språkligt.
Tredje stycket utgjorde tidigare andra stycket och ändras på så sätt att
det klargörs att skälighetsbedömningen ska avse skyldigheten att vidta
åtgärder och inte de krav i övrigt som ställs på väghållaren i första stycket,
se vidare prop. 2009/10:230 s. 53 f. Dessutom ändras den andra meningen
språkligt.
Närmare föreskrifter om förfarandet vid uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar kan meddelas med stöd av
bemyndigandet i 16 § 9.
Paragrafen genomför delar av artikel 6a.1, 6a.4, 6a.5 och 6a.6 i direktiv
(EU) 2019/1936.
10 § Väghållaren ska upprätta en olycksrapport för varje dödsolycka i trafiken
som inträffat på en väg som anges i 3 § första stycket.

Paragrafen behandlar kravet på väghållaren att upprätta en olycksrapport
för varje dödsolycka i trafiken. Övervägandena finns i avsnitt 6.9.
Kravet i sig är oförändrat men utökningen av lagens tillämpningsområde
innebär att den tidigare hänvisningen till TEN-T-vägnätet ändras till att
avse vägar som anges i 3 § första stycket, dvs. förutom TEN-T-vägnätet
även vägar som ingår i stamvägnätet och motorvägar. Vägar som
färdigställs med ekonomiskt bidrag från EU, och som i viss utsträckning
omfattas av lagen enligt 3 § andra stycket, omfattas däremot inte av kravet
på olycksrapporter.
Närmare föreskrifter om rapportering av dödsolyckor i trafiken kan
meddelas med stöd av bemyndigandet i 16 § 8.
16 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. upprättande av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys,
2. genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och upprättande av granskningsrapporter,
3. utbildning av trafiksäkerhetsgranskare,
4. godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare,
5. trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,
6. förfarandet vid vägsäkerhetsinspektioner,
7. förfarandet vid nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
8. rapportering av dödsolyckor i trafiken,
9. förfarandet vid uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
10. rapportering av säkerhetsklassning,
11. tillsyn, och
12. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
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I paragrafen ges bemyndiganden till regeringen att meddela föreskrifter
med stöd av lagen. Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet
att meddela sådana föreskrifter. Övervägandena finns i avsnitt 6.12 och i
berörda delavsnitt.
I punkt 6 ändras den tidigare termen säkerhetsinspektioner till
vägsäkerhetsinspektioner, se kommentaren till 8 §. Punkten ansluter till
8 §.
Punkt 7 är ny och innebär att föreskrifter får meddelas om förfarandet
vid nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar. Det kan handla om i
vilka fall en bedömning bör göras oftare än vart femte år eller om de
vägledande element som anges i bilaga III till direktiv (EU) 2019/1936. Se
avsnitt 6.4.1. Punkten ansluter till 8 a § första stycket.
Punkt 8 motsvarar tidigare punkt 7. Punkten ansluter till 10 §.
Punkt 9 är ny och innebär att föreskrifter får meddelas om förfarandet
vid uppföljning av vägsäkerhetsbedömningar. Det kan handla om hur en
riktad vägsäkerhetsinspektion ska utföras kopplat till de vägledande
elementen i bilaga IIa till direktiv (EU) 2019/1936. Se avsnitt 6.4.2.
Punkten ansluter till 9 §.
Punkt 10 är ny och innebär att föreskrifter får meddelas om rapportering
av säkerhetsklassning, se avsnitt 6.11. Punkten ansluter till 8 a § andra
stycket.
Punkterna 11 och 12 motsvarar tidigare punkterna 9 och 10. Punkt 11
ansluter till 11 och 12 §§ och punkt 12 handlar om de avgifter som får tas
ut för tillsyn och ärendehandläggning.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 17 december 2021.
2. Den första nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.
3. För vägprojekt som inte ingår i TEN-T-vägnätet tillämpas 4 och 5 §§ endast
om vägprojektet har påbörjats efter lagens ikraftträdande.

Övervägandena finns i avsnitt 7.
Enligt punkt 1 träder lagen i kraft den 17 december 2021, vilket är senast
möjliga ikraftträdandedag enligt direktiv (EU) 2019/1936.
Nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar ska enligt 8 a § första
stycket göras minst vart femte år. Direktiv (EU) 2019/1936 kräver dock
att den första bedömningen görs senast 2024. I punkt 2 föreskrivs därför
att den första vägsäkerhetsbedömningen enligt 8 a § första stycket ska vara
genomförd senast den 31 december 2024.
Bestämmelsen i punkt 3 innebär att 4 och 5 §§ om trafiksäkerhetsanalys
och trafiksäkerhetsgranskning inte ska tillämpas på vägprojekt utanför
TEN-T-vägnätet som påbörjats före lagens ikraftträdande.
Bestämmelsen i punkt 2 genomför del av artikel 5.3 i direktiv (EU)
2019/1936.

49

693

9.2

Förslaget till lag om ändring i lagen om
säkerhet i vägtunnlar

11 § Tunnelhållaren ska se till att det genomförs regelbundna kontroller av en
tunnel som är i drift. Kontroller ska genomföras minst vart sjätte år och omfatta
alla föreskrivna säkerhetskrav.
I 8 § andra stycket vägsäkerhetslagen (2010:1362) finns bestämmelser om
inspektioner som ska genomföras på vägsträckor som gränsar till en tunnel.

Paragrafen behandlar regelbundna kontroller av tunnlar som är i drift.
Övervägandena finns i avsnitt 6.5.
Första stycket ändras språkligt.
Andra stycket är nytt och upplyser om att bestämmelser om inspektioner
som ska genomföras på vägsträckor som gränsar till en tunnel finns i 8 §
andra stycket vägsäkerhetslagen.
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L 305/1

I
(Lagstiftningsakter)

DIREKTIV
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1936
av den 23 oktober 2019
om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91.1,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och
av följande skäl:
(1)

I meddelandet av den 20 juli 2010 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer
för trafiksäkerhet 2011–2020 fastställdes unionens strategiska mål att halvera antalet dödsolyckor i trafiken fram
till 2020 jämfört med 2010, och att närma sig noll omkomna 2050. Framstegen mot att uppnå dessa mål har
på senare år dock avstannat. Ett nytt delmål – att senast år 2030 ha halverat antalet allvarliga skador jämfört
med 2020 – godkändes av rådet i dess slutsatser av den 8 juni 2017 om trafiksäkerhet för att stödja innehållet
i Vallettaförklaringen från mars 2017. Det krävs därför större insatser för att båda dessa mål ska uppnås.

(2)

Enligt nollvisionsfilosofin kan dödsfall och allvarliga skador i trafikolyckor till stor del förebyggas. Det bör vara
ett gemensamt ansvar på alla nivåer att se till att trafikolyckor inte leder till allvarliga eller dödliga skador. Fram
för allt bör väl utformade och väl underhållna vägar med tydliga vägmarkeringar och vägmärken minska
sannolikheten för trafikolyckor, medan förlåtande vägar (vägar som utformats på ett intelligent sätt för att säker
ställa att misstag i körningen inte omedelbart får allvarliga eller dödliga konsekvenser) bör göra olyckor mindre
allvarliga. Kommissionen bör tillhandahålla vägledning för utformning och underhåll av förlåtande sidoområden
utifrån erfarenheter från samtliga medlemsstater.

(3)

Vägarna i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T-nätet) som identifieras i Europaparlamentets och rådets för
ordning (EU) nr 1315/2013 (4) är av största betydelse när det gäller att stödja europeisk integration. En hög
säkerhetsnivå bör därför garanteras på dessa vägar.

(4)

Förfarandena för förvaltning av vägars säkerhet som genomförts inom TEN-T-nätet har bidragit till att minska
antalet omkomna och allvarliga skador i unionen. Det framgår av utvärderingen av effekterna av Europaparla
mentets och rådets direktiv 2008/96/EG (5) att de medlemsstater som tillämpat principer för förvaltning av vägars
säkerhet på frivillig basis på sina nationella vägar utanför TEN-T-nätet har uppnått mycket bättre resultat när det
gäller trafiksäkerheten än medlemsstater som inte gjort det. Det är därför också önskvärt att dessa principer för
förvaltning av vägars säkerhet tillämpas på andra delar av det europeiska vägnätet.

EUT C 62, 15.2.2019, s. 261.
EUT C 168, 16.5.2019, s. 81.
Europaparlamentets ståndpunkt av den 4 april 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 7 oktober 2019.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det
transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet (EUT L 319,
29.11.2008, s. 59).

(1)
(2)
(3)
(4)
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(5)

Det är viktigt att de vägsträckor på broar och i tunnlar som ingår i det vägnät som omfattas av detta direktivs
tillämpningsområde också omfattas av detta direktiv när det gäller trafiksäkerhet, med undantag för tunnlar som
omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG. (6)

(6)

Av trafiksäkerhetsskäl är det viktigt att in- och utfarter till parkeringsplatser längs med det vägnät som omfattas
av detta direktivs tillämpningsområde, särskilt motorvägar och huvudvägar, också omfattas av detta direktiv.

(7)

De säsongsbetingade förhållandena skiljer sig väsentligt mellan medlemsstaterna och regionerna. Därför är det
viktigt att dessa förhållanden beaktas på lämpligt sätt i de nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv.

(8)

En stor andel av trafikolyckorna sker på en liten andel av vägarna, där trafikvolymer är stora och hastigheter
höga och där det finns ett brett spektrum av trafik i olika hastigheter. Därför bör den begränsade utvidgningen
av tillämpningsområdet för direktiv 2008/96/EG till motorvägar och andra huvudvägar utanför TEN-T-nätet bidra
betydligt till förbättringen av vägars säkerhet i hela unionen.

(9)

För att säkerställa att en sådan utvidgning av tillämpningsområdet får avsedd effekt är det logiskt att andra
huvudvägar än motorvägar inbegriper alla vägar som tillhör den högsta vägkategorin under kategorin motorväg
i den nationella vägklassificeringen. Av samma orsak bör medlemsstaterna uppmuntras att säkerställa att åtmin
stone alla vägar på vilka direktiv 2008/96/EG var tillämpligt före detta direktivs ikraftträdande, inklusive på
frivillig grund, omfattas även av detta direktiv.

(10)

Den obligatoriska tillämpningen av förfarandena enligt direktiv 2008/96/EG på alla vägprojekt utanför tät
bebyggda områden som färdigställs med unionsmedel bör säkerställa att unionsmedel inte används för att bygga
osäkra vägar.

(11)

Direktiv 2008/96/EG omfattar uteslutande väginfrastruktur. Därför påverkas inte vägtrafiklagstiftning av det här
direktivet, och inte heller medlemsstaternas behörighet att fatta beslut på eget ansvar med avseende på vägtrafik
lagstiftning. Förenta nationernas Genèvekonvention om vägtrafik av den 19 september 1949 och Wienkonven
tionen om vägtrafik av den 8 november 1968 samt Wienkonventionen om vägmärken och signaler av den
8 november 1968 bör respekteras av konventionsparterna.

(12)

Riskbaserade nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar i hela nätet har visat sig vara ett effektivt och ända
målsenligt verktyg för att identifiera delar av nätet som bör väljas ut för mer detaljerade vägsäkerhetsinspektioner
och för att prioritera investeringar i enlighet med deras potential att resultera i nätverksövergripande säkerhets
förbättringar. Hela det vägnät som omfattas av detta direktiv bör därför bedömas systematiskt, inbegripet genom
uppgifter som samlats in elektroniskt och digitalt, i syfte att öka trafiksäkerheten i hela unionen.

(13)

En integrering av de delar som uppvisar bäst resultat från det tidigare förfarandet för säkerhetsrangordning och för
valtning av befintliga vägnäts säkerhet i det nya förfarandet för nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning bör
möjliggöra bättre identifiering av vägsträckor där möjligheterna att förbättra säkerheten är störst och där målin
riktade insatser bör resultera i de största förbättringarna.

(14)

För att förbättra kvaliteten, objektiviteten och effektiviteten i förfarandena för förvaltning av vägars säkerhet bör
medlemsstaterna ges möjlighet att, när så är lämpligt, utnyttja den ständigt pågående utvecklingen av tekniker för
inspektion av vägsträckor, dokumentation av trafiksäkerhetsförhållanden och insamling av andra uppgifter som
rör vägnätets säkerhet.

(15)

Systematisk uppföljning av resultaten av förfaranden för förvaltning av vägars säkerhet är avgörande för möjlig
heten att uppnå de förbättringar av vägars säkerhet som är nödvändiga för att unionens trafiksäkerhetsmål ska
kunna uppfyllas. För detta ändamål bör prioriterade åtgärdsplaner säkerställa att de nödvändiga insatserna
genomförs så snart som möjligt. I synnerhet bör resultaten av den nätverksövergripande vägsäkerhetsbedöm
ningen följas upp antingen genom riktade vägsäkerhetsinspektioner eller, om det är möjligt och kostnadseffektivt,
genom direkta avhjälpande åtgärder som syftar till att eliminera eller minska trafiksäkerhetsriskerna utan
åläggande av onödiga administrativa bördor.

(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det trans
europeiska vägnätet (EUT L 167, 30.4.2004, s. 39).
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(16)

Befintliga vägars säkerhetsprestanda bör förbättras genom att investeringar koncentreras till vägsträckor med den
högsta olycksfrekvensen och där möjligheten att minska antalet olyckor är störst.

(17)

Finansiering och ekonomiska incitament på unionsnivå kan, i enlighet med tillämpliga villkor, användas för att
stödja sådana investeringar, som komplement till motsvarande nationella investeringar och incitament.

(18)

Sträckor i vägnätet som gränsar till vägtunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet och som omfattas av
direktiv 2004/54/EG har en särskilt hög olycksrisk. Gemensamma vägsäkerhetsinspektioner av dessa vägsträckor
där företrädare för både de behöriga vägmyndigheterna och de behöriga tunnelmyndigheterna är involverade bör
därför införas för att förbättra säkerheten i det vägnät som omfattas av det här direktivet.

(19)

Oskyddade trafikanter utgjorde 47 % av de omkomna på vägarna i unionen under 2017. Säkerställande av att
oskyddade trafikanters behov beaktas i alla förfaranden för förvaltning av vägars säkerhet samt utarbetande av
kvalitetskrav för infrastruktur för dessa trafikanter bör därför förbättra deras säkerhet på vägarna.

(20)

För att göra det möjligt för medlemsstaterna att förbättra sina förfaranden för att säkerställa den operativa
användningen av vägmarkeringar och vägmärken bör gemensamma specifikationer fastställas för att främja väg
markeringars och vägmärkens läsbarhet och upptäckbarhet för både mänskliga förare och fordon utrustade med
automatiserade förarstödsystem.

(21)

Förbättrad säkerhet är en prioritering även för plankorsningar (dvs. signalering och förbättring av infrastruktu
ren). Enligt rapporten Järnvägssäkerhet och -driftskompabilitet i EU 2018, från Europeiska unionens järnvägsbyrå,
inträffade det 433 betydande olyckor vid unionens 108 000 plankorsningar år 2016, vilka ledde till att 255 per
soner omkom och 217 skadades allvarligt. Följaktligen bör de plankorsningar som innebär en hög säkerhetsrisk
identifieras, i syfte att förbättra dem.

(22)

Hög kvalitet på vägmarkeringar och vägmärken är avgörande som stöd till förare samt uppkopplade och automa
tiserade fordon. Allmänna specifikationer för vägmarkeringar och vägmärken bör utgöra en grund som banar
väg för avancerade system för uppkopplade och automatiserade mobilitetssystem. En gemensam europeisk stra
tegi i enlighet med 1968 års Wienkonvention om vägmärken och trafiksignaler är att föredra.

(23)

För att förstärka de resultat som förväntas av tillämpningen av detta direktiv och för att säkerställa en adekvat
säkerhetsnivå i nödsituationer skulle medlemsstaterna kunna underlätta samarbetet mellan sina tjänster avseende
civilskydd, katastrofberedskap och trafikpolisen där så är lämpligt, särskilt på gränsöverskridande vägsträckor.
Om det krävs samarbete mellan medlemsstaterna inom dessa verksamheter erbjuder unionens civilskyddsmeka
nism enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU (7) en ram för detta ändamål.

(24)

Utan att det påverkar tillämpningen av lagstiftningen om offentlig upphandling, särskilt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/25/EU (8), bör de tekniska specifikationerna rörande säkerhet göras tillgängliga för allmänhe
ten vid offentlig upphandling inom väginfrastruktur.

(25)

För att uppnå insyn och förbättra ansvarsskyldigheten bör säkerhetsklassningar av vägar rapporteras så att trafi
kanter kan informeras och deras medvetenhet om tillståndet för infrastrukturen i allmänhet höjas.

(26)

Utbyte av erfarenheter mellan utövare om metoder inom ramen för nollvisionsfilosofin samt informationsutbyte
mellan trafiksäkerhetsrevisorer bör uppmuntras.

(27)

Offentliggörande av resultaten av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar bör göra det möjligt att jäm
föra nivån i fråga om vägars säkerhet i hela unionen.

(7) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).
(8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
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(28)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa förfaranden för att säkerställa att trafiksäkerheten i hela
TEN-T-nätet och nätet av motorvägar och huvudvägar i hela unionen håller en konsekvent hög nivå, inte
i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, eftersom förbättringar är nödvändiga
i hela unionen för att säkerställa konvergens mot högre standarder för vägars säkerhet, kan uppnås bättre på
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europe
iska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är
nödvändigt för att uppnå detta mål. Som ett resultat av åtgärder på unionsnivå bör resor inom hela unionen bli
säkrare, vilket i sin tur bör förbättra den inre marknadens funktion och stödja målet om ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning.

(29)

För att säkerställa att innehållet i förfaranden för förvaltning av vägars säkerhet fortsätter att avspegla bästa
tillgängliga tekniska kunskap, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europe
iska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller anpassningen av bilagorna till detta direk
tiv till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt
förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det
interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (9). För att säkerställa lika stor delaktighet
i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som med
lemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper
som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(30)

Särskilda åtgärder är nödvändiga för att fortlöpande förbättra metoderna för förvaltning av vägars säkerhet och
för att göra det lättare för fordon som är utrustade med förarstödsystem eller högre nivåer av automatisering att
uppfatta vägmarkeringar och vägmärken. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de relevanta
bestämmelserna i detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör
utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (10).

(31)

Direktiv 2008/96/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av direktiv 2008/96/EG
Direktiv 2008/96/EG ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 ska ersättas med följande:
”Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
1.
Genom detta direktiv införs krav på att medlemsstaterna fastställer och genomför förfaranden för trafiksäker
hetsmässiga konsekvensanalyser, trafiksäkerhetsrevisioner, vägsäkerhetsinspektioner och nätverksövergripande vägsä
kerhetsbedömningar.
2.
Detta direktiv ska tillämpas på vägar som ingår i det transeuropeiska vägnätet, på motorvägar och på andra
huvudvägar, oavsett om de håller på att utformas eller byggas eller är i bruk.
3.
Detta direktiv ska även tillämpas på vägar och vägprojekt som inte omfattas av punkt 2 och som är belägna
utanför tätbebyggda områden, som inte betjänar fastigheter som gränsar till dem och som färdigställs med unions
medel, med undantag för vägar som inte är öppna för allmän motorfordonstrafik, såsom cykelbanor, eller vägar
som inte är avsedda för allmän trafik, såsom tillfartsvägar till industri-, jordbruks- och skogsbruksanläggningar.
4.
Medlemsstaterna får från detta direktivs tillämpningsområde undanta huvudvägar som har låg olycksrisk, på
grundval av vederbörligen motiverade skäl som hänför sig till trafikvolymer och olycksstatistik.
(9) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och prin
ciper för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
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Medlemsstaterna får låta sådana vägar som inte avses i punkterna 2 och 3 omfattas av detta direktivs tillämpnings
område.
Varje medlemsstat ska senast den 17 december 2021 till kommissionen anmäla förteckningen över motorvägar och
huvudvägar på dess territorium och, därefter, alla eventuella ändringar av den. Dessutom ska medlemsstaterna till
kommissionen anmäla förteckningen över vägar som i enlighet med denna punkt undantas från eller omfattas av
detta direktivs tillämpningsområde och, därefter, alla eventuella ändringar av den.
Kommissionen ska offentliggöra den förteckning över vägar som anmälts i enlighet med denna artikel.
5.

Detta direktiv ska inte tillämpas på vägar i tunnlar som omfattas av direktiv 2004/54/EG.”

2. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:
a) Led 1 ska ersättas med följande:
”1. transeuropeiska vägnätet: de vägnät som identifieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1315/2013 (*),

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlin
jer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).”

b) Följande led ska införas:
”1a. motorväg: väg som är utformad och byggd särskilt för motortrafik, som inte betjänar fastigheter som grän
sar till den och som uppfyller följande kriterier:
a) Den är försedd, utom vid speciella platser eller tillfälligt, med skilda körbanor för trafik i två riktningar,
skilda från varandra antingen genom en skiljeremsa som inte är avsedd för trafik eller, undantagsvis,
med andra medel.
b) Den korsar inte någon väg, järnväg, spårvägslinje, cykelbana eller gångväg i samma plan.
c) Den betecknas specifikt som motorväg.
1b. huvudväg: en väg utanför tätbebyggt område som förbinder större städer eller regioner, eller båda, som
tillhör den högsta vägkategorin under kategorin motorväg i den nationella vägklassificering som är i kraft
den 26 november 2019,”.
c) Led 5 ska utgå.
d) Leden 6 och 7 ska ersättas med följande:
”6. säkerhetsklassning: klassificering av delar av det befintliga vägnätet i kategorier efter deras objektivt uppmätta
inbyggda säkerhet,
7. riktad vägsäkerhetsinspektion: en riktad undersökning för att identifiera farliga förhållanden, brister och pro
blem som ökar risken för olyckor och personskador, vilken grundar sig på en inspektion på plats av en
befintlig väg eller vägsträcka,”.
e) Följande led ska införas:
”7a. regelbunden vägsäkerhetsinspektion: en regelbunden rutinmässig kontroll av egenskaper och brister som av
säkerhetsskäl kräver underhåll,”.
f) Följande led ska läggas till:
”10. oskyddad trafikant: icke-motorburna trafikanter, inbegripet särskilt cyklister och gående, samt användare av
motordrivna tvåhjulingar.”
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3. I artikel 4 ska följande punkt läggas till:
”6. Kommissionen ska tillhandahålla vägledning för utformningen av förlåtande sidoområden och självförklarande och
självreglerande vägar i samband med utformningsfasens första revision, samt vägledning om kvalitetskrav för
oskyddade trafikanter. Sådan vägledning ska utvecklas i nära samarbete med medlemsstaternas experter.”
4. Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning
1.
Medlemsstaterna ska se till att en nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning görs av hela det vägnät som
är i bruk och som omfattas av detta direktiv.
2.
Nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar ska utvärdera olycksrisken och risken för allvarlig kollision
på grundval av:
a) främst en visuell undersökning, antingen på plats eller på elektronisk väg, av vägens tekniska egenskaper
(inbyggd säkerhet), och
b) en analys av de sträckor i vägnätet som har varit i bruk i över tre år och där ett stort antal allvarliga olyckor
i förhållande till trafikflödet har inträffat.
3.
Medlemsstaterna ska se till att den första nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen görs senast 2024.
Därefter ska nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar ske tillräckligt ofta för att adekvata säkerhetsnivåer ska
kunna säkerställas, och under alla omständigheter minst vart femte år.
4.
När medlemsstaterna genomför den nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen får de ta hänsyn till de
vägledande element som anges i bilaga III.
5.
Kommissionen ska tillhandahålla vägledning om metoder för att genomföra systematiska nätverksövergri
pande vägsäkerhetsbedömningar och säkerhetsklassningar.
6.
Medlemsstaterna ska på grundval av resultaten av den bedömning som avses i punkt 1, och för att prioritera
behoven av ytterligare åtgärder, klassificera alla sträckor i vägnätet i minst tre kategorier utifrån deras säkerhetsnivå.”
5. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:
a) Rubriken ska ersättas med följande:
”Artikel 6
Regelbundna vägsäkerhetsinspektioner”.
b) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna ska se till att regelbundna vägsäkerhetsinspektioner genomförs tillräckligt ofta för att ade
kvata säkerhetsnivåer ska kunna säkerställas för väginfrastrukturen i fråga.”
c) Punkt 2 ska utgå.
d) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna ska säkerställa säkerheten på de sträckor i vägnätet som gränsar till vägtunnlar som
omfattas av direktiv 2004/54/EG genom gemensamma vägsäkerhetsinspektioner där de behöriga organ som
är involverade i genomförandet av det här direktivet och direktiv 2004/54/EG deltar. De gemensamma väg
säkerhetsinspektionerna ska genomföras tillräckligt ofta för att adekvata säkerhetsnivåer ska kunna säker
ställas, och under alla omständigheter minst vart sjätte år.”
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6. Följande artiklar ska införas:
”Artikel 6a
Uppföljning av förfarandena för vägar som är i bruk
1.
Medlemsstaterna ska se till att resultaten av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar som genomförts
enligt artikel 5 följs upp antingen med riktade vägsäkerhetsinspektioner eller med direkta avhjälpande åtgärder.
2.
När medlemsstaterna genomför riktade vägsäkerhetsinspektioner får de ta hänsyn till de vägledande element
som anges i bilaga IIa.
3.
Riktade vägsäkerhetsinspektioner ska genomföras av expertgrupper. Minst en medlem av expertgruppen ska
uppfylla de krav som anges i artikel 9.4 a.
4.
Medlemsstaterna ska se till att resultaten av riktade vägsäkerhetsinspektioner följs upp med motiverade beslut
som fastställer huruvida avhjälpande åtgärder är nödvändiga. Medlemsstaterna ska särskilt identifiera vägsträckor
där säkerheten på väginfrastrukturen måste förbättras och fastställa åtgärder som ska prioriteras för att förbättra
säkerheten på dessa vägsträckor.
5.
Medlemsstaterna ska se till att avhjälpande åtgärder främst är inriktade på vägsträckor med låga säkerhetsni
våer där åtgärder kan genomföras med hög potential för säkerhetsförbättringar och sänkta olyckskostnader.
6.
Medlemsstaterna ska utarbeta och regelbundet uppdatera en riskbaserad plan för prioriterade åtgärder i syfte
att följa upp genomförandet av identifierade avhjälpande åtgärder.
Artikel 6b
Skydd av oskyddade trafikanter
Medlemsstaterna ska se till att oskyddade trafikanters behov beaktas vid genomförandet av de förfaranden som fast
ställs i artiklarna 3–6a.
Artikel 6c
Vägmarkeringar och vägmärken
1.
Medlemsstaterna ska i sina befintliga och framtida förfaranden för vägmarkeringar och vägmärken fästa sär
skild uppmärksamhet vid läsbarhet och upptäckbarhet för mänskliga förare och fordon utrustade med automatise
rade förarstödsystem. Sådana förfaranden ska beakta gemensamma specifikationer, om sådana gemensamma specifi
kationer har fastställts i enlighet med punkt 3.
2.
En expertgrupp som kommissionen inrättar ska senast i juni 2021 bedöma möjligheten att fastställa
gemensamma specifikationer som innefattar olika element som syftar till att säkerställa den operativa användningen
av vägmarkeringar och vägmärken, för att främja vägmarkeringars och vägmärkens läsbarhet och upptäckbarhet för
mänskliga förare och fordon utrustade med automatiserade förarstödsystem. Gruppen ska bestå av experter som
utsetts av medlemsstaterna. Bedömningen ska omfatta ett samråd med FN:s ekonomiska kommission för Europa.
Bedömningen ska särskilt ta hänsyn till följande inslag:
a) Interaktionen mellan olika förarstödtekniker och infrastrukturen.
b) Väderlekens och de atmosfäriska fenomenens, samt trafikens, effekter på vägmarkeringar och vägmärken på uni
onens territorium.
c) Typen av och frekvensen för det underhåll som behövs för olika tekniker, inklusive en kostnadsberäkning.
3.
Kommissionen får med beaktande av den bedömning som avses i punkt 2 anta genomförandeakter för att
fastställa gemensamma specifikationer, som avser medlemsstaternas förfaranden enligt punkt 1 vilka syftar till att
säkerställa deras operativa användning av vägmarkeringar och vägmärken, vad gäller vägmarkeringars och vägmär
kens läsbarhet och upptäckbarhet för mänskliga förare och fordon utrustade med automatiserade förarstödsystem.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.
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De genomförandeakter som avses i första stycket ska inte påverka Europeiska standardiseringskommitténs behörig
het när det gäller standarder för vägmarkeringar och vägmärken.
Artikel 6d
Information och insyn
Kommissionen ska offentliggöra en europeisk karta över vägnätet inom ramen för detta direktiv som ska vara
tillgänglig på internet och som ska lyfta fram de tre olika kategorier som avses i artikel 5.6.
Artikel 6e
Frivillig rapportering
Medlemsstaterna ska sträva efter att inrätta ett nationellt system för frivillig rapportering som ska vara tillgängligt
på internet för alla trafikanter, i syfte att underlätta insamling av händelseinformation från trafikanter och fordon
och av all annan säkerhetsrelaterad information som den som lämnar rapporten anser vara en faktisk eller potentiell
fara för vägars säkerhet.”
7. I artikel 7 ska följande punkt införas:
”1a. Kommissionen får anta genomförandeakter för att ge vägledning enligt vilken olyckans allvarlighetsgrad, inklu
sive antal omkomna och skadade, ska rapporteras. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det
granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.”
8. I artikel 9 ska följande punkt införas:
”1a. För trafiksäkerhetsrevisorer som genomgår sin utbildning från och med den 17 december 2024, ska med
lemsstaterna se till att utbildningsplanerna för trafiksäkerhetsrevisorerna omfattar aspekter avseende oskyddade
trafikanter och infrastrukturen för sådana trafikanter.”
9. Artikel 10 ska ersättas med följande:
”Artikel 10
Utbyte av bästa praxis
För att förbättra säkerheten på vägarna inom unionen ska kommissionen inrätta ett system för utbyte av informa
tion och bästa praxis mellan medlemsstaterna, vilket bland annat ska omfatta utbildningsplaner för trafiksäkerhet,
befintliga projekt för säkrare vägar och beprövade säkerhetstekniska lösningar.”
10. Artikel 11.2 ska utgå.
11. Följande artikel ska införas:
”Artikel 11a
Rapportering
1.
Medlemsstaterna ska lämna en rapport till kommissionen senast den 31 oktober 2025 om säkerhetsklassifice
ringen av hela vägnätet som bedömts i enlighet med artikel 5. Där så är möjligt ska rapporten baseras på en
gemensam metod. I tillämpliga fall ska rapporten också omfatta förteckningen över uppdateringen av nationella
riktlinjer, inbegripet särskilt förbättringar i form av tekniska framsteg och skydd av oskyddade trafikanter. Från och
med den 31 oktober 2025 ska sådana rapporter lämnas vart femte år.
2.
På grundval av en analys av de nationella rapporter som avses punkt 1 ska kommissionen, för första gången
senast den 31 oktober 2027 och därefter vart femte år, utarbeta och överlämna en rapport till Europaparlamentet
och rådet om genomförandet av detta direktiv, särskilt med avseende på de faktorer som avses i punkt 1, och om
eventuella ytterligare åtgärder, inbegripet en översyn av detta direktiv och eventuella anpassningar till den tekniska
utvecklingen.”
12. Artikel 12 ska ersättas med följande:
”Artikel 12
Ändring av bilagorna
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på ändring av
bilagorna i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.”
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13. Följande artikel ska införas:
”Artikel 12a
Utövande av delegeringen
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna
artikel.
2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period på
fem år från och med den 16 december 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogen
het senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgi
vande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan
förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla.
Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare
i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.
Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat
i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (*).
5.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.
En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet
har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs
Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har
underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

(*) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
14. Artikel 13 ska ersättas med följande:
”Artikel 13
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (*).
2.

När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförande
befogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”
15. Bilagorna ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.
Artikel 2
Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv senast den 17 december 2021. De ska genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
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2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Strasbourg 23 oktober 2019.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

D.M. SASSOLI

T. TUPPURAINEN

Ordförande

Ordförande
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BILAGA

Bilagorna till direktiv 2008/96/EG ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga I ska ändras på följande sätt:
a) Rubriken ska ersättas med följande:
”BILAGA I

VÄGLEDANDE ELEMENT I TRAFIKSÄKERHETSMÄSSIGA KONSEKVENSANALYSER”.
b) I avsnitt 2 ska led e ersättas med följande:
”e) Trafik (t.ex. trafikvolym, trafikslag), inklusive uppskattade flöden av gående och cyklister fastställda med led
ning av användningen av angränsande mark.”
2. Bilaga II ska ändras på följande sätt:
a) Rubriken ska ersättas med följande:
”BILAGA II

VÄGLEDANDE ELEMENT I TRAFIKSÄKERHETSREVISIONER”.
b) I avsnitt 1 ska följande led läggas till:
”n) Arrangemang för oskyddade trafikanter:
i) Arrangemang för gående.
ii) Arrangemang för cyklister, inbegripet möjligheten att använda alternativa färdvägar eller väg separerad
från högfartstrafik.
iii) Arrangemang för motordrivna tvåhjulingar.
iv) Täthet och placering av passager för korsande gående och cyklister.
v) Arrangemang för gående och cyklister på berörda vägar i området.
vi) Separering av gående och cyklister från högfartstrafik eller förekomst av direkta alternativa färdvägar på
vägar med lägre klassificering.”
c) I avsnitt 2 ska led h ersättas med följande:
”h) Arrangemang för oskyddade trafikanter:
i) Arrangemang för gående.
ii) Arrangemang för cyklister.
iii) Arrangemang för motordrivna tvåhjulingar.”
3. Följande bilaga ska införas:
”BILAGA IIa

VÄGLEDANDE ELEMENT I RIKTADE VÄGSÄKERHETSINSPEKTIONER
1. Linjeföring och sektion:
a) Synbarhet och siktsträcka.
b) Hastighetsgränser och indelning i hastighetszoner.
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c) Självförklarande linjeföring (dvs. linjeföringens ”läsbarhet” för trafikanter).
d) Möjlighet att nå angränsande fastighet och etableringar.
e) Tillgänglighet för utrycknings- och servicefordon.
f) Åtgärder vid broar och kulvertar.
g) Utformning av vägens sidoområde (vägren, stödremsa, skärning och bank-slänt).
2. Korsningar och trafikplatser:
a) Korsningens/korsningstypens lämplighet.
b) Korsningens/korsningsutformningens geometri.
c) Korsningars synbarhet och läsbarhet (hur de uppfattas).
d) Sikt vid korsningar.
e) Utformning av extra körfält i korsningen.
f) Trafikstyrning i korsningar (t.ex. stopplikt, trafiksignaler osv.).
g) Förekomst av passager för korsande gående och cyklister.
3. Arrangemang för oskyddade trafikanter:
a) Arrangemang för gående.
b) Arrangemang för cyklister.
c) Arrangemang för motordrivna tvåhjulingar.
d) Kollektivtrafik och infrastrukturer.
e) Plankorsningar (notera i synnerhet typ av korsning och om de är bemannade, obemannade, manuella eller
automatiserade).
4. Belysning, skyltar och markeringar:
a) Enhetliga vägmärken, som inte skymmer sikten.
b) Vägmärkens läsbarhet (placering, storlek, färg).
c) Vägmärkesstolpar.
d) Enhetliga vägmarkeringar och linjer.
e) Vägmarkeringars läsbarhet (placering, storlek och retroreflexion under torra och våta förhållanden).
f) Vägmarkeringar med tillräcklig kontrast.
g) Belysning av upplysta vägar och korsningar.
h) Lämplig vägutrusning.
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5. Trafiksignaler:
a) Funktion.
b) Synbarhet.
6. Föremål, säkerhetszoner och skyddsanordningar:
a) Sidoområde, inklusive vegetation.
b) Farliga föremål vid vägkanten och deras avstånd från körbanans eller cykelbanans kant.
c) Användarvänlig anpassning av vägskyddsanordningar (mittremsor och räcken för att förhindra faror för
oskyddade trafikanter).
d) Vägräckesändar.
e) Lämpliga skyddsanordningar på broar och vid kulvertar.
f) Stängsel (vid vägar med begränsat tillträde).
7. Beläggning:
a) Beläggningsskador.
b) Friktion.
c) Löst material/grus/stenar.
d) Vattensamling, avvattning.
8. Broar och tunnlar:
a) Förekomst av broar och deras antal.
b) Förekomst av tunnlar och deras antal.
c) Visuella element som utgör risker för infrastrukturens säkerhet.
9. Övrigt:
a) Tillhandahållande av säkra parkeringsplatser och rastplatser.
b) Arrangemang för tunga fordon.
c) Bländning från strålkastare.
d) Vägarbeten.
e) Osäkra aktiviteter vid vägkanten.
f) Lämplig information i ITS-utrustning (t.ex. omställbara vägmärken).
g) Natur och djur.
h) Varningar i anslutning till skola (om tillämpligt).”
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4. Bilaga III ska ersättas med följande:
”BILAGA III

VÄGLEDANDE ELEMENT I NÄTVERKSÖVERGRIPANDE VÄGSÄKERHETSBEDÖMNINGAR
1. Allmänt
a) Typ av väg i förhållande till typ av och storlek på regioner/städer som den förbinder.
b) Vägsträckans längd.
c) Typ av område (landsbygd, tätbebyggt område).
d) Markanvändning (utbildning, handel, industri och tillverkning, bostäder, jordbruk, outvecklade områden).
e) Avstånd mellan anslutningar till fastigheter.
f) Förekomst av lokalgata (t.ex. för butiker).
g) Pågående vägarbeten.
h) Förekomst av parkeringsplats.
2. Trafikvolymer.
a) Trafikvolymer.
b) Uppmätta motorcykelflöden.
c) Observerade volymer av gående på båda sidor, med notering för ”längs med” eller ”korsande”.
d) Observerade volymer av cyklar på båda sidor, med notering för ”längs med” eller ”korsande”.
e) Observerade volymer av tunga fordon.
f) Uppskattade flöden av gående fastställda utifrån användningen av angränsande mark.
g) Uppskattade flöden av cyklister fastställda utifrån användning av angränsande mark.
3. Olycksdata:
a) Antalet omkomna och plats för dödsolycka, samt dödsorsak per trafikantgrupp.
b) Antalet allvarligt skadade och plats för olycka med allvarligt skadade per trafikantgrupp.
4. Operativa egenskaper:
a) Hastighetsbegränsning (allmän, för motorcyklar; för lastbilar).
b) Färdhastighet (85-percentilen).
c) Hastighetsreglering och/eller hastighetsdämpande åtgärder.
d) Förekomst av ITS-anordningar: varningar för kö, omställbara vägmärken.
e) Varningar i anslutning till skola.
f) Förekomsten av skolpatruller på föreskrivna tider.
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5. Geometriska egenskaper:
a) Sektionens egenskaper (körfältens antal, typ och bredd, mittremsornas utformning och material, cykelbanor,
gångbanor osv.), inklusive deras variation.
b) Horisontalgeometri.
c) Tvärfall och vertikalgeometri.
d) Synbarhet och siktsträckor.
6. Föremål, säkerhetszoner och skyddsanordningar:
a) Vägens sidoområde och säkerhetszoner.
b) Fasta hinder vid vägkanten (t.ex. belysningsstolpar, träd osv.).
c) Avstånd mellan hinder och vägkant.
d) Avstånd mellan hinder.
e) Bullerräfflor.
f) Skyddsanordningar.
7. Broar och tunnlar:
a) Förekomst av broar och deras antal, inbegripet relevant information om dem.
b) Förekomst av tunnlar och deras antal, inbegripet relevant information om dem.
c) Visuella element som utgör risker för infrastrukturens säkerhet.
8. Korsningar:
a) Typ av korsning och antal anslutande vägar (notera i synnerhet typ av reglering och förekomst av separatre
glerad sväng).
b) Förekomst av kanalisering.
c) Korsningars kvalitet.
d) Flöde på anslutande vägar.
e) Förekomst av plankorsningar (notera i synnerhet typ av korsning och om de är bemannade, obemannade,
manuella eller automatiserade).
9. Underhåll:
a) Beläggningsskador.
b) Beläggningens friktion.
c) Vägrenens tillstånd (inbegripet vegetation).
d) Kondition på märken, markeringar och linjer.
e) Kondition på skyddsanordningar.
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10. Faciliteter för oskyddade trafikanter:
a) Passager för korsande gående och cyklister (i plan och planskilt).
b) Passager för korsande cyklister (i plan och planskilt).
c) Räcken för gående.
d) Förekomst av trottoar eller separerad facilitet.
e) Cykelfaciliteter och typer av facilitet (cykelbanor, cykelfält, andra).
f) Kvalitet på passager för korsande gående med avseende på varje facilitets synlighet och skyltning.
g) Faciliteter för passage för gående och cyklister där mindre väg ansluter till nätet.
h) Alternativa färdvägar för gående och cyklister om inga separerade faciliteter finns.
11. System före och efter en krock, för att minska trafikskador och åtgärder för att minska deras konsekvenser:
a) Trafikledningscentraler och andra övervakningsmöjligheter.
b) Mekanismer för information till trafikanterna om körförhållanden för att förebygga olyckor eller incidenter.
c) System för automatisk incidentdetektering (AID): sensorer och kameror
d) System för incidenthantering.
e) System för kommunikation med räddningstjänster.”
5. Bilaga IV ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Olycksplatsens lokalisering (så exakt som möjligt), inbegripet GNSS-koordinater.”
b) Punkt 5 ska ersättas med följande:
”5. Uppgift om olyckans allvarlighetsgrad.”
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DIREKTIV
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/96/EG
av den 19 november 2008
om förvaltning av vägars säkerhet
ansvar, fastslog kommissionen att vägarna utgör den
tredje pelaren i trafiksäkerhetspolitiken, som i hög grad
bör bidra till att uppnå gemenskapens mål att minska
trafikolyckorna.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 71.1 c,
(4)

På senare år har fordonens utformning förbättrats avse
värt (säkerhetsåtgärder har vidtagits och ny teknik har
utvecklats och tillämpats), vilket har bidragit till att
minska antalet personer som omkommer eller skadas i
olyckor på vägarna. Om målet för 2010 ska kunna upp
nås måste insatser också göras på andra områden. I ar
betet med att åstadkomma säkrare vägar finns en stor
förbättringspotential, som måste utnyttjas på bästa sätt.

(5)

Att utforma lämpliga metoder är ett avgörande hjälpme
del för att åstadkomma säkrare vägar i det transeuro
peiska transportnätet. Trafiksäkerhetsmässiga konsekven
sanalyser bör på ett strategiskt plan visa de trafiksäker
hetsmässiga effekterna av olika alternativa sätt att planera
ett vägprojekt och bör spela en viktig roll vid valet mel
lan olika vägsträckningar. Resultat från trafiksäkerhets
mässiga konsekvensanalyser kan redovisas i en rad olika
dokument. Genom trafiksäkerhetsrevisioner bör man
dessutom i detalj kartlägga riskmoment i vägprojekt.
Det är därför lämpligt att utforma metoder som ska följas
inom dessa två områden för att göra det transeuropeiska
vägnätet säkrare, samtidigt som de vägtunnlar undantas
som omfattas av Europaparlamentets och rådets direk
tiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav
för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska
vägnätet (4).

(6)

Ett flertal medlemsstater har redan väl fungerande system
för förvaltning av vägars säkerhet. Dessa medlemsstater
bör få fortsätta att tillämpa sina metoder, i den mån de
överensstämmer med målen i detta direktiv.

(7)

Forskning är av avgörande betydelse när det gäller att
förbättra säkerheten på vägarna inom Europeiska unio
nen. Det är viktigt att utveckla och presentera kompo
nenter, åtgärder och metoder (inklusive telematik) och
sprida forskningsresultat för att öka trafiksäkerheten.

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Det transeuropeiska vägnätet, vars omfattning bestämdes
i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG
av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (3), bi
drar på ett avgörande sätt till integration, sammanhåll
ning och välstånd i Europa. I synnerhet bör en hög
säkerhet garanteras.

(2)

I sin vitbok av den 12 september 2001, Den gemensamma
transportpolitiken fram till 2010 – Vägval inför framtiden,
pekade kommissionen på behovet av att genomföra tra
fiksäkerhetsmässiga konsekvensanalyser och trafiksäker
hetsrevisioner, för att kartlägga och åtgärda vägsträckor
med hög olyckstäthet inom gemenskapen. Man satte
också upp målet att halvera antalet dödsoffer på vägarna
inom Europeiska unionen under perioden 2001–2010.

(3)

I sitt meddelande av den 2 juni 2003, Europeiskt åtgärds
program för trafiksäkerhet – Att halvera antalet dödsoffer i
trafiken i Europeiska unionen till år 2010: ett gemensamt

(1) EUT C 168, 20.7.2007, s. 71.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 19 juni 2008 (ännu ej offentlig
gjort i EUT) och rådets beslut av den 20 oktober 2008.
(3) EGT L 228, 9.9.1996, s. 1.

(4) EUT L 167, 30.4.2004, s. 39.
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Säkerheten på befintliga vägar bör höjas genom att in
vesteringarna koncentreras till vägsträckor med den
högsta olyckstätheten och/eller vägsträckor där möjlighe
ten att minska antalet olyckor är störst. Förare bör upp
märksammas på vägsträckor med hög olyckstäthet så att
de kan anpassa sitt beteende och bättre följa trafikreg
lerna, framför allt hastighetsgränser.

(9)

En rangordning av vägnätets säkerhet har stor potential
så snart den genomförts. När vägsträckor med hög
olyckstäthet har åtgärdats och korrigerande åtgärder vid
tagits, bör säkerhetsinspektioner i förebyggande syfte få
en mer framträdande roll. Regelbundna inspektioner är
ett avgörande hjälpmedel för att förebygga risker för alla
vägtrafikanter, inbegripet oskyddade grupper, även när
det gäller vägarbeten.

(10)

Genom utbildning och certifiering baserad på utbild
ningsplaner och hjälpmedel för kompetensbedömning
vilka godkänts av medlemsstaterna bör man se till att
personal med ansvar för säkerhetsfrågor har aktuella kun
skaper.

(11)

För att öka säkerheten på vägarna i Europeiska unionen
bör åtgärder vidtas för att ett mer regelbundet och kon
sekvent utbyte av bästa metoder ska kunna ske mellan
medlemsstaterna.

(12)

(13)

(14)

För att säkerställa en hög grad av trafiksäkerhet inom
Europeiska unionen bör medlemsstaterna fastställa rikt
linjer för förvaltning av vägars säkerhet. Genom anmälan
av dessa riktlinjer till kommissionen och regelbunden
rapportering om deras tillämpning bör systematiska för
bättringar av vägars säkerhet möjliggöras på gemenskaps
nivå och en grund skapas för att bygga upp ett system
som blir allt effektivare med tiden. Rapporteringen om
hur riktlinjerna tillämpas bör dessutom ge övriga med
lemsstater möjlighet att identifiera de mest effektiva lös
ningarna, medan systematisk insamling av data från föreefter-studier bör göra det möjligt att välja de mest effek
tiva åtgärderna för framtida insatser.
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(15)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta
direktiv bör antas i enlighet med rådets be
slut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaran
den som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens
genomförandebefogenheter (1).

(16)

Kommissionen bör särskilt ges behörighet att anta de
kriterier som är nödvändiga för att förbättra metoderna
för förvaltningen av vägars säkerhet och att anpassa bila
gorna till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åt
gärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke
väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att
komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de
antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(17)

Det är mycket viktigt att det finns tillräckligt med parker
ingsplatser längs vägarna, inte bara i brottsförebyggande
syfte, utan även för trafiksäkerheten. Parkeringsplatser
gör att förare kan stanna och vila i god tid och sedan
vara helt koncentrerade under den fortsatta resan. En
integrerad del av förvaltningen av vägars säkerhet bör
därför vara att tillhandahålla tillräckligt många säkra par
keringsplatser.

(18)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet
om bättre lagstiftning (2) uppmuntras medlemsstaterna
att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta
egna tabeller som så långt det är möjligt visar överens
stämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgär
derna samt att offentliggöra dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
1.
I detta direktiv krävs att medlemsstaterna fastställer och
genomför metoder för trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanaly
ser, trafiksäkerhetsrevisioner, förvaltning av vägnätets säkerhet
och säkerhetsinspektioner.

De bestämmelser i detta direktiv som gäller investeringar
i trafiksäkerheten bör inte påverka medlemsstaternas be
fogenheter när det gäller investeringar i underhåll av
vägnätet.

2.
Detta direktiv ska tillämpas på de vägar som bildar det
transeuropeiska vägnätet, oberoende av om de håller på att
utformas, byggas eller är i bruk.

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa
metoder för att se till att trafiksäkerheten i hela det
transeuropeiska vägnätet håller en konsekvent hög nivå,
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemssta
terna och det därför på grund av åtgärdens verkningar
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen
vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i ar
tikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprin
cipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad
som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

3.
Medlemsstaterna får även tillämpa bestämmelserna i detta
direktiv, som en uppsättning bästa metoder, för de nationella
vägar som inte ingår i det transeuropeiska vägnät som helt eller
delvis byggdes med hjälp av gemenskapsmedel.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(2) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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4.
Detta direktiv ska inte tillämpas på vägtunnlar som om
fattas av direktiv 2004/54/EG.

Artikel 2

L 319/61

Artikel 3
Trafiksäkerhetsmässig konsekvensanalys av vägprojekt
1.
Medlemsstaterna ska se till att trafiksäkerhetsmässiga kon
sekvensanalyser genomförs för alla vägprojekt.

Definitioner
I detta direktiv avses med

1. det transeuropeiska vägnätet: det vägnät som definieras i avsnitt
2 i bilaga I till beslut nr 1692/96/EG,

2. behörigt organ: varje offentlig eller privat organisation som
inrättats på nationell, regional eller lokal nivå och som deltar
i genomförandet av detta direktiv på grundval av sina be
fogenheter, inbegripet sådana organ som utsetts till behöriga
organ redan innan detta direktiv trädde i kraft, om de upp
fyller dess krav,

2.
Den trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalysen ska utfö
ras i den inledande projekteringsfasen innan vägprojektet god
känns. Därvid ska medlemsstaterna sträva efter att uppfylla kri
terierna i bilaga I.

3.
Den trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalysen ska inne
hålla de överväganden avseende trafiksäkerheten som bidragit
till att det föreslagna alternativet valts. Den ska också innehålla
alla uppgifter som behövs för en kostnads-nyttoanalys av de
analyserade alternativen.

Artikel 4
Trafiksäkerhetsrevisioner för vägprojekt
3. trafiksäkerhetsmässig konsekvensanalys: en strategisk jämförande
analys av de effekter en ny väg, eller en väsentlig förändring
av det befintliga vägnätet, har på vägnätets säkerhet,

4. trafiksäkerhetsrevision: en oberoende, ingående, systematisk
och teknisk säkerhetskontroll av egenskaperna hos utform
ningen av ett vägprojekt som omfattar alla faser från pro
jektering till första driftsfas,

1.
Medlemsstaterna ska se till att trafiksäkerhetsrevisioner ge
nomförs av alla vägprojekt.

2.
När trafiksäkerhetsrevisionerna genomförs ska medlems
staterna sträva efter att uppfylla kriterierna i bilaga II.

Medlemsstaterna ska se till att en trafiksäkerhetsrevisor utses för
att göra en trafiksäkerhetsrevision av ett vägprojekt.
5. rangordning av vägsträckor med hög olyckstäthet: en metod för
att kartlägga, analysera och rangordna vägsträckor som har
varit i bruk i över tre år och där ett stort antal olyckor med
dödlig utgång i förhållande till trafikflödet har inträffat,

6. rangordning av vägnätets säkerhet: en metod för att identifiera,
analysera och rangordna det befintliga vägnätets delar utifrån
deras potential för säkerhetsförbättringar och sänkta olycks
kostnader,

7. säkerhetsinspektion: en regelbunden rutinmässig kontroll av
förhållanden och brister som av säkerhetsskäl kräver under
håll,

Trafiksäkerhetsrevisorn ska utses i enlighet med bestämmelserna
i artikel 9.4 och ska ha nödvändig kompetens och utbildning
enligt artikel 9. När trafiksäkerhetsrevisioner utförs av grupper
ska minst en medlem i respektive grupp inneha ett sådant be
hörighetsbevis som anges i artikel 9.3.

3.
Trafiksäkerhetsrevisioner ska utgöra en integrerad del av
arbetet med att utforma vägprojektet, som omfattar inledande
projektering, detaljutformning, fasen omedelbart före idriftta
gandet samt första driftfas.

8. riktlinjer: åtgärder som fastställs av medlemsstaterna och som
innehåller de steg som ska följas och de faktorer som ska
beaktas vid tillämpningen av de säkerhetsmetoder som fast
ställs i detta direktiv,

4.
Medlemsstaterna ska se till att trafiksäkerhetsrevisorn re
dovisar utformningsmässiga riskmoment i en revisionsrapport
för varje fas av vägprojektet. Om riskmoment konstateras under
trafiksäkerhetsrevisionen, men utformningen inte åtgärdas före
utgången av respektive fas enligt bilaga II, ska skälen till detta
anges av det behöriga organet i en bilaga till revisionsrapporten.

9. vägprojekt: ett projekt omfattande sådan nyanläggning av vä
gar eller väsentlig ändring av det befintliga vägnätet som
påverkar trafikflödet.

5.
Medlemsstaterna ska säkerställa att den rapport som anges
i punkt 4 leder till från säkerhetssynpunkt relevanta rekommen
dationer.
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Artikel 5
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4.
Utan att det påverkar tillämpningen av de riktlinjer som
fastställs enligt artikel 8, ska medlemsstaterna fastställa riktlinjer
för tillfälliga säkerhetsåtgärder för vägarbeten. Medlemsstaterna
ska också inrätta ett lämpligt kontrollsystem för att säkerställa
att dessa riktlinjer tillämpas på ett korrekt sätt.

Säkerhetsrangordning och förvaltning av befintliga vägnäts
säkerhet
1.
Medlemsstaterna ska se till att rangordningen av väg
sträckor med hög olyckstäthet och rangordningen av vägnätens
säkerhet sker på grundval av undersökningar av driften av väg
nätet, som ska utföras minst vart tredje år. I det sammanhanget
ska medlemsstaterna sträva efter att uppfylla kriterierna i bi
laga III.

Artikel 7
Bearbetning av olycksdata
1.
Medlemsstaterna ska se till att det behöriga organet upp
rättar en olycksrapport för varje dödsolycka som inträffat på en
väg som avses i artikel 1.2. Medlemsstaterna ska sträva efter att
inkludera alla punkter i bilaga IV i denna rapport.

2.
Medlemsstaterna ska se till att vägsträckor med högre
prioritet enligt resultaten av rangordningen av vägsträckor
med hög olyckstäthet och av rangordningen av vägnätets säker
het bedöms av expertgrupper genom besök på plats och på
grundval av de faktorer som anges i punkt 3 i bilaga III. Minst
en medlem av varje expertgrupp ska uppfylla kraven enligt
artikel 9.4 a.

2.
Medlemsstaterna ska – för olyckor som inträffar på deras
respektive territorium – beräkna den genomsnittliga samhälls
kostnaden per dödsolycka och den genomsnittliga samhällskost
naden per svår olycka. Medlemsstaterna får välja att göra en
ytterligare uppdelning av kostnadsuppgifterna, som ska uppda
teras minst vart femte år.

3.
Medlemsstaterna ska se till att åtgärderna koncentreras till
de vägsträckor som avses i punkt 2. De åtgärder som avses i
punkt 3 e i bilaga III ska prioriteras, varvid de som uppvisar det
bästa kostnads-nyttoförhållandet ska uppmärksammas.

Artikel 8
Antagande och offentliggörande av riktlinjer
4.
Medlemsstaterna ska se till att lämpliga vägmärken sätts
upp för att varna trafikanter för vägsträckor där vägarbete som
kan utgöra en fara för trafikanternas säkerhet pågår. Dessa väg
märken ska vara synliga både dagtid och nattetid och placeras
på säkert avstånd samt uppfylla bestämmelserna i 1968 års
Wienkonvention om vägmärken och trafiksignaler.

1.
Medlemsstaterna ska se till att riktlinjer, om de inte redan
finns, antas senast den 19 december 2011, i syfte att bistå de
behöriga organen vid tillämpningen av detta direktiv.

2.
Medlemsstaterna ska meddela dessa riktlinjer till kommis
sionen inom tre månader från det att de antagits eller ändrats.
5.
Medlemsstaterna ska se till att trafikanterna genom lämp
liga åtgärder informeras om att en vägsträcka har hög olycks
täthet. Om en medlemsstat beslutar att använda vägmärken ska
dessa uppfylla bestämmelserna i 1968 års Wienkonvention om
vägmärken och trafiksignaler.

3.
Kommissionen ska offentliggöra dem på en offentlig
webbplats.

Artikel 6

Artikel 9

Säkerhetsinspektioner

Utnämning och utbildning av trafiksäkerhetsrevisorer

1.
Medlemsstaterna ska se till att säkerhetsinspektioner görs
av vägar som är i bruk för att kartlägga trafiksäkerhetsrelaterade
aspekter och förebygga olyckor.

1.
Medlemsstaterna ska se till att det fastställs utbildnings
planer för trafiksäkerhetsrevisorer senast den 19 december
2011, om det inte redan finns sådana planer.

2.
Säkerhetsinspektionerna ska omfatta regelbundna inspek
tioner av vägnätet och undersökningar av vägarbetens eventuella
inverkan på säkerheten med avseende på trafikflödet.

2.
Medlemsstaterna ska se till att trafiksäkerhetsrevisorer,
som fullgör uppgifter enligt detta direktiv, genomgår en grund
utbildning som leder till behörighetsbevis, samt genomgår regel
bunden fortbildning.

3.
Medlemsstaterna ska se till att det behöriga organet gör
regelbundna inspektioner. Sådana inspektioner ska göras så ofta
som behövs för att säkerställa att de berörda vägarna håller en
tillfredsställande säkerhet.

3.
Medlemsstaterna ska se till att trafiksäkerhetsrevisorer in
nehar behörighetsbevis. Bevis som utfärdats innan detta direktiv
träder i kraft ska erkännas.
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4.
Medlemsstaterna ska se till att trafiksäkerhetsrevisorerna
utses enligt följande kriterier:

L 319/63

Artikel 13
Kommittéförfarande

a) De ska ha relevant erfarenhet av eller utbildning i vägutform
ning, tekniska lösningar för säkrare vägar samt olycksanalys.

1.

b) Från och med två år efter det att medlemsstaterna fastställt
riktlinjerna enligt artikel 8 får trafiksäkerhetsrevisioner bara
göras av trafiksäkerhetsrevisorer eller av grupper i vilka re
visorer ingår, som uppfyller kraven i punkterna 2 och 3.

2.
När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel
serna i artikel 8 i det beslutet.

c) En trafiksäkerhetsrevisor får inte vid tidpunkten för revisio
nen vara delaktig i utformningen eller driften av det väg
projekt som han ska bedöma.
Artikel 10

Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara
tre månader.
3.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4
och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande
av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Utbyte av bästa metoder
För att förbättra säkerheten på de vägar inom Europeiska uni
onen som inte ingår i det transeuropeiska vägnätet ska kom
missionen inrätta ett enhetligt system för utbyte av bästa me
toder mellan medlemsstaterna, vilket bland annat ska omfatta
befintliga projekt för säkrare vägar och beprövade säkerhetstek
niska lösningar.

Artikel 14
Införlivande i nationell lagstiftning
1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 19 december 2010. De ska genast över
lämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen.

Artikel 11
Fortlöpande förbättring av metoder för
säkerhetsförvaltning
1.
Kommissionen ska underlätta och strukturera utbytet av
kunskaper och bästa metoder mellan medlemsstaterna och an
vända sig av de erfarenheter som gjorts i befintliga relevanta
internationella forum, för att åstadkomma en fortlöpande för
bättring av metoderna för säkerhetsförvaltning avseende vägarna
inom Europeiska unionen.

2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 15
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.
Kommissionen ska bistås av den kommitté som avses i
artikel 13. Om det krävs särskilda åtgärder ska dessa vidtas i
enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som
avses i artikel 13.3.
3.
När så är lämpligt får berörda icke-statliga organisationer
som är verksamma på området vägars säkerhet och förvaltning
konsulteras i frågor som rör tekniska säkerhetsaspekter.
Artikel 12

Artikel 16
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 19 november 2008.

Anpassning till den tekniska utvecklingen
Bilagorna till detta direktiv ska anpassas till den tekniska ut
vecklingen i enlighet med det föreskrivande förfarande med
kontroll som avses i artikel 13.3.
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BILAGA I
TRAFIKSÄKERHETSMÄSSIG KONSEKVENSANALYS FÖR VÄGPROJEKT
1. Följande delar ingår:
a) Problemformulering.
b) Aktuell situation och nollscenario (inga åtgärder).
c) Trafiksäkerhetsmål.
d) Analys av trafiksäkerhetskonsekvenserna av de föreslagna alternativen.
e) Jämförelse av alternativen, inklusive nyttokostnadsanalys.
f) Redogörelse för möjliga lösningar.
2. Faktorer att beakta:
a) Dödsoffer och olyckor, minskningsmål jämfört med nollscenariot.
b) Vägval och trafikmönster.
c) Eventuell påverkan på befintliga vägnät (t.ex. utfarter, korsningar, plankorsningar).
d) Vägtrafikanter, inbegripet oskyddade trafikanter (t.ex. fotgängare, cyklister, motorcyklister).
e) Trafik (t.ex. trafikvolym, trafikslag).
f) Säsongsmässiga variationer och klimatförhållanden.
g) Förekomsten av ett tillräckligt antal säkra parkeringsplatser.
h) Seismisk aktivitet.
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BILAGA II
TRAFIKSÄKERHETSREVISIONER AV VÄGPROJEKT
1. Kriterier vid den inledande projekteringen:
a) Geografiskt läge (t.ex. risk för jordras, översvämningar, snöskred), säsongsmässiga variationer, klimatförhållanden
och seismisk aktivitet.
b) Typer av anslutningar (påfarter, infarter, utfarter, korsningar etc.) och avstånd mellan dem.
c) Antal och typ av körfält.
d) Trafikslag som får köra på den nya vägen.
e) Vägens funktion inom vägnätet.
f)

Meteorologiska förhållanden.

g) Hastigheter.
h) Tvärsnitt (t.ex. bredd på körbana, cykelbana, gångbana).
i)

Linjeföring (i horisontal- och vertikalplanet).

j)

Siktförhållanden.

k) Utformning av anslutningar (påfarter, infarter, utfarter, korsningar etc.).
l)

Kollektivtrafik och infrastruktur.

m) Plankorsningar väg/järnväg.
2. Kriterier för detaljutformningen:
a) Konstruktion.
b) Enhetliga vägmärken och vägmarkeringar.
c) Belysning av upplysta vägar och anslutningar.
d) Anordningar vid vägkanten.
e) Vägomgivning, inklusive vegetation.
f) Fasta hinder vid vägkanten.
g) Säkra parkeringsplatser.
h) Oskyddade trafikanter (t.ex. fotgängare, cyklister, motorcyklister).
i) Användarvänlig anpassning av skyddsanordningar för att förebygga faror för oskyddade trafikanter (mittremsor och
barriärer).
3. Kriterier för fasen omedelbart före idrifttagandet:
a) Trafikanternas säkerhet, sikt och synbarhet under olika förhållanden, t.ex. mörker och onormala väderleksförhål
landen.
b) Möjlighet att uppfatta vägmärken och vägmarkeringar.
c) Vägbanans skick.
4. Kriterier för den första driftfasen: Trafiksäkerhetsanalys grundad på trafikanternas faktiska beteende.
I varje fas kan man behöva ompröva kriterierna från tidigare faser.
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BILAGA III
RANGORDNING AV VÄGSTRÄCKOR MED HÖG OLYCKSTÄTHET OCH RANGORDNING AV VÄGNÄTETS
SÄKERHET
1. Kartläggning av vägsträckor med hög olyckstäthet
Kartläggningen av vägsträckor med hög olyckstäthet ska som minimum baseras på antalet dödsolyckor som inträffat
under tidigare år per längdenhet vägsträcka i förhållande till trafikmängden och, för anslutningar (påfarter, infarter,
utfarter, korsningar etc.), antalet sådana olyckor per anslutningsplats.
2. Kartläggning av vägsträckor som ska undersökas inom ramen för rangordningen av vägnätets säkerhet
Vid kartläggningen av vägsträckor som ska undersökas inom ramen för rangordningen av vägnätets säkerhet ska
besparingspotentialen för vägsträckorna vad avser olyckskostnader beaktas. Vägsträckor ska klassificeras i kategorier.
För varje vägkategori ska vägsträckorna undersökas och rangordnas med avseende på säkerhetsfaktorer såsom olycks
täthet, trafikvolym och trafiktyp.
För varje vägkategori ska rangordningen av vägnätets säkerhet utmynna i en prioriteringslista över vägsträckor där en
förbättring av vägen förväntas bli mycket effektiv.
3. Följande ska ingå i expertgruppens utvärdering vid besök på plats:
a) Beskrivning av vägsträckan.
b) Hänvisning till eventuella tidigare rapporter om samma sträcka.
c) Analys av eventuella olycksrapporter.
d) Antalet olyckor, dödsoffer och svåra personskador under de närmast föregående tre åren.
e) Ett paket av möjliga åtgärder för genomförande med olika tidsramar med beaktande av exempelvis följande
åtgärder:
— Avlägsnande av hinder vid vägkanten eller uppförande av skyddsanordningar.
— Införande av sänkta hastighetsgränser och skärpt övervakning på lokal nivå av att de hålls.
— Förbättring av sikten vid olika väder- och ljusförhållanden.
— Förbättring av säkerheten hos skyddsanordningar vid vägkanten, t.ex. vägräcken.
— Förbättrad enhetlighet, synbarhet, läsbarhet och placering avseende vägmarkeringar (inbegripet anläggning av
bullerräfflor), vägmärken och trafiksignaler.
— Skydd mot nedfallande stenar, jord- och snöskred.
— Förbättring av vägbanans friktion och ytstruktur.
— Ombyggnad av skyddsräcken.
— Anläggning och förbättring av mittseparering.
— Förändring av omkörningsfält.
— Förbättring av anslutningar, inklusive plankorsningar väg/järnväg.
— Ändrad linjeföring.
— Ändrad vägbredd och anläggning av vägren.
— Installation av system för trafikledning och trafikövervakning.
— Minskning av potentiella konflikter med oskyddade trafikantgrupper.
— Uppgradering till gällande normer för utformning.
— Reparation eller byte av vägbeläggning.
— Användning av intelligenta vägmärken.
— Förbättring av intelligenta transportsystem och telematiktjänster med avseende på kompatibilitet, nödsituationer
och skyltning.
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BILAGA IV
INFORMATION OM OLYCKOR I OLYCKSRAPPORTER
Följande måste inkluderas i olycksrapporter:
1. En så exakt angivelse av olycksplatsen som möjligt.
2. Bilder och/eller ritningar över olycksplatsen.
3. Datum och klockslag för olyckan.
4. Uppgifter om vägen, exempelvis typ av omgivning, vägkategori, typ av anslutning (påfart, infart, utfart, korsning etc.)
inklusive trafiksignaler, antal körfält, vägmarkeringar, vägyta, ljus- och väderförhållanden, hastighetsgräns, hinder vid
vägkanten.
5. Uppgift om olyckans allvarlighetsgrad, inklusive antal dödsoffer och skadade, om möjligt enligt de gemensamma
kriterier som ska definieras i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 13.3.
6. Uppgifter om inblandade personer, exempelvis ålder, kön, medborgarskap, promillehalt samt uppgift om huruvida
säkerhetsutrustning använts eller ej.
7. Uppgifter om inblandade fordon, exempelvis typ, ålder, registreringsland och i tillämpliga fall säkerhetsutrustning,
datum för senaste kontrollbesiktning enligt gällande lagstiftning.
8. Uppgifter om själva olyckan, exempelvis olyckstyp, kollisionstyp, fordonsrörelse, förarmanöver.
9. Uppgifter, om möjligt, om den tid som förflutit mellan tidpunkten för olyckan och den tidpunkt då olyckan upp
täcktes eller då ambulans kom till platsen.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 4465
Tid:

2021-04-20 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 58
Remiss - kommunalt bostadsförsörjningsprogram
2021-2026 Jönköpings kommun
Diarienummer: RJL 2021/639
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Tekniska nämnden,
Jönköpings kommun.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag för kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2021-2026 Jönköpings
kommun.
Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2021-04-08
 Förslag till yttrande daterad 2021-05-04
 Remiss - kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2021-2026
Jönköpings kommun
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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MISSIV
2021-04-08

1(2)

RJL 2021/639

Jönköpings kommun

Kommunalt
bostadsförsörjningsprogram 2021-2026
Jönköpings kommun
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Tekniska nämnden,
Jönköpings kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag för
kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2021-2026 Jönköpings kommun.

Information i ärendet




Region Jönköpings län ser det som positivt att Jönköpings kommun tydligt
uttrycker en vilja att arbeta med bostadsförsörjning genom en aktiv
markförsörjning.
Det vore önskvärt om bostadsförsörjningsprogrammet fördjupades
gällande analyser och strategier kopplat till flyttkedjor.
Redogörelsen för bostadsmarknadens efterfrågan och behov kan med
fördel väga in ett mellankommunalt perspektiv samt utveckla
resonemangen kring arbetsmarknader och pendlingsmöjligheter kopplat
till bostadsbyggande.

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att planera för kommunens
bostadsförsörjning och programmet ska innehålla kommunens mål för
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå
uppsatta mål och redogörelse för hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta
nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.
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Tekniska nämnden Jönköpings kommun

Kommunalt
bostadsförsörjningsprogram 2021-2026
Jönköpings kommun
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till
kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 2021-2026.




Region Jönköpings län ser det som positivt att Jönköpings kommun tydligt
uttrycker en vilja att arbeta med bostadsförsörjning genom en aktiv
markförsörjning.
Det vore önskvärt om bostadsförsörjningsprogrammet fördjupades
gällande analyser och strategier kopplat till flyttkedjor.
Redogörelsen för bostadsmarknadens efterfrågan och behov kan med
fördel vägas in ett mellankommunalt perspektiv samt utveckla
resonemangen kring arbetsmarknader och pendlingsmöjligheter kopplat
till bostadsbyggande.

Synpunkter på förslaget
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att planera för kommunens
bostadsförsörjning och programmet ska innehålla kommunens mål för
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå
uppsatta mål och redogörelse för hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta
nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.
Region Jönköpings län ser det som mycket positivt att Jönköpings kommun
prioriterar arbetet med att öka kommunens markinnehav eftersom detta är en
viktig nyckel för att kunna styra byggandets kvalitet och åstadkomma en
strategisk bostadsförsörjning för olika befolkningsgrupper.
I analysen av kommande bostadsbyggnadsbehov bedömer kommunen att det
kommer att krävas ett tillskott om cirka 700 bostäder per år samt att det utöver
detta kan finnas ett uppdämt bostadsbehov på omkring 1 600 lägenheter. I
Regionledningskontoret
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programmet redovisas en inventering av aktuella nybyggnadsobjekt för perioden
2021–2026. Totalt redovisas 11 945 bostäder, vilket i genomsnitt motsvarar 1 991
bostäder per år. Av byggandet förväntas cirka 87 procent utgöras av lägenheter i
flerbostadshus.
Region Jönköpings län ser det som positivt att kommunen aktivt planerar för att
skapa underlag för kollektivtrafik, i möjligaste mån exploaterar redan
ianspråktagna områden och undviker exploatering av jordbruksmark och andra
värdefulla områden.
Kommunen anger att efterfrågan på småhus sannolikt kommer att vara hög på
grund av en kraftig ökning av åldersgruppen 20-44 år. Samtidigt uppges att
åldersgrupperna 55-69 år samt 75+ år ökar kraftigt åren 2021-2026. Det vore
intressant att se en analys av hur stor andel av olika åldersgrupper som i dagsläget
bor i småhus och hur de faktiska inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden ter sig
ur ett kommunalt perspektiv. Noterbart kopplat till detta är att 36 % av
kommunens totalt 69 000 befintliga bostäder är äganderätter (huvudsakligen
småhus), vilket är en förhållandevis hög andel i förhållande till andra jämförbara
kommuner.
Region Jönköpings län ser gärna att bostadsförsörjningsprogrammet fördjupas
med ett tydligare resonemang kring vilka verktyg kommunen kan använda för att
stimulera önskvärda flyttkedjor samt att statistiken kring bostadsbyggande
kompletteras med uppgifter kring hur många av de planerade bostäderna som är
nischade för att passa äldre befolkningskategorier.
Bostadsförsörjningsprogrammets bedömning av bostadsbyggnadsbehov utgår från
kommunen som en isolerad och lokal bostadsmarknad. I praktiken samspelar
regionens bostadsmarknader på ett dynamiskt sätt och det torde därför vara
värdefullt att även väga in grannkommunernas planerade exploateringar i analysen
av Jönköpings kommande utbyggnadsbehov.
Region Jönköpings län skulle också gärna se ett utvecklat resonemang kring hur
kopplingen till kringliggande arbetsmarknadsregioner och möjligheter till
arbetspendling påverkar Jönköpings bostadsmarknad.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö

Ulf Fransson
T.f. Regional utvecklingsdirektör

750

2021

Kommunalt
bostadsförsörjningsprogram
(KBFP) 2021-2026

Remissversion
KBFP-gruppen
Mars 2021

751

KBFP-GRUPPEN – Arbetsgruppen Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram
Mia Chaib, socialförvaltningen
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Liselott Johansson, stadsbyggnadskontoret
Josefin Mattsson, stadsbyggnadskontoret
Andreas Zeidlitz, stadskontoret
David Jansson, stadskontoret
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Anna Wredenberg, tekniska kontoret
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SAMMANFATTNING
Befolkningsökningen i Jönköpings kommun är fortsatt relativt hög och antalet
outhyrda lägenheter är i princip obefintligt. Detta innebär att efterfrågan på
bostäder är stor och för ett flertal grupper inom socialtjänsten och för flyktingar
kan situationen på bostadsmarknaden vara extra svår. För dessa grupper är ofta
nyproducerade vanliga lägenheter inte ett alternativ då kostnaderna är för höga.
Om det vore möjligt att få till en större rörlighet på bostadsmarknaden skulle det
vara positivt för dessa grupper i och med att det kan frigöra lägenheter med lägre
hyror. Här krävs också att kommunen tillsammans med både privata och
kommunala hyresvärdar tar ett stort ansvar för att tillgodose behovet för de som
har det allra svårast på bostadsmarknaden.
För perioden 2021–2026 beräknas antalet hushåll öka med i genomsnitt 700 per
år, vilket innebär att behovet av nya bostäder bedöms bli detsamma för perioden.
I programmet görs även bedömning om att det kan finnas ett uppdämt
bostadsbehov på 1 600 bostäder, det vill säga att det i dagsläget kan ”saknas”
1 600 bostäder för att bostadsmarknaden i kommunen ska vara i balans.
I programmet redovisas en inventering av aktuella nybyggnadsobjekt för perioden
2021–2026. Totalt redovisas 11 945 bostäder, vilket i genomsnitt motsvarar 1 991
bostäder per år. Av byggandet förväntas cirka 87 procent utgöras av lägenheter i
flerbostadshus. Antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt förväntas uppgå till 55
procent. Byggandet i Jönköpings centralort (exklusive Huskvarna) förväntas
uppgå till 58 procent.
Den planerade nybyggnationen täcker med god marginal det årliga bostadsbehovet om 700 bostäder och kommunens mål om att bygga 1 000 bostäder per
år. Om byggnationen kommer igång enligt projektplanen finns det goda
förutsättningar att ha en bostadsmarknad i balans inom projektperioden. Sett till
den problematik som finns kring nybyggnation är det dock oundvikligt att en del
projekt inte kommer att komma igång enligt planerna.
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MÅL, RIKTLINJER OCH VERKTYG FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje
kommun genom framtagande av riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder
för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
1.
2.
3.

kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål och
hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål,
planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen,
av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya
riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 planoch bygglagen (2010:900).
I Jönköpings kommun utgör detta bostadsförsörjningsprogram kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Programmet tas sedan 2013 fram vartannat år.
Däremellan görs en kortare uppföljning samt en revidering av projektplanen som
fastställs av kommunfullmäktige.
Utredningen om kommunal planering för bostäder har på regeringens uppdrag
utrett förändrade ansvarsförhållanden för bostadsförsörjningen. I slutbetänkandet,
som kom under 2018, lades ett antal förslag till ändrade former för arbetet med
bostadsförsörjningsfrågor. Dessa har dock ännu inte inneburit några förändringar
för kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.

Kommunens mål för bostadsbyggandet
Kommunens mål för bostadsbyggandet är att det i genomsnitt ska påbörjas 1 000
bostäder per år, varav 200 ska vara villor och grupphus.

Vision 2030
I februari 2018 antog kommunfullmäktige Vision 2030 för Jönköpings kommun.
Visionen visar den önskade utvecklingen i ett framtida Jönköpings kommun.
I visionen anges följande om bostadssituationen 2030:
Förbättrade kommunikationer och en digital utveckling ökar förutsättningarna för
boende och utveckling i hela kommunen. I Jönköping 2030 har alla någonstans att
bo samtidigt som fler ska kunna välja Jönköping som sin hemkommun. Genom
god planering av nyskapande, klimatsmarta och attraktiva boenden i hela
kommunen tillgodoses det framtida behovet av nya bostäder. Genom blandad
bebyggelse och gemensamma mötesplatser skapas integrerade boendemiljöer.
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Kommunprogram för mandatperiod 2019–2022
I Jönköpings kommunprogram för innevarande mandatperiod anges den inriktning
kommunens bostadsförsörjning ska ha och kan sammanfattas enligt följande:
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Målsättningen ska vara – och kommunen ska verka för – att livsvillkoren
är goda oavsett var man bor i Jönköpings kommun, i olika bostadsområden, kommundelar, i stad eller på landsbygd. Inkludering och social
trygghet, där samhällets olika aktörer samverkar, är en av förutsättningarna
för en långsiktig hållbar social utveckling. Människor måste ha möjlighet
till egen försörjning, tillgång till bostad och en känsla av sammanhang.
I Jönköpings kommun ska det vara möjligt att bygga och bo på
landsbygden. Landsbygdsperspektivet ska vara viktigt i kommunens
planering och konsekvenserna för landsbygden ska beaktas i kommunens
beslutsfattande.
Särskilt boende, trygghetsboenden och seniorboenden behövs för att möta
behov i olika skeden i livet.
Stadskärnan ska stärkas och omvandlingsarbetet runt Munksjön fortsätter.
Ett fortsatt arbete med kommun- och stadsdelsutveckling är angeläget för
att stärka trivsel och sammanhållning. Samhällsbygget handlar inte bara
om fysisk gestaltning utan också om livet mellan husen, om kultur,
mötesplatser och upplevelser.
Arbetet med att öka kommunens markinnehav ska prioriteras. Genom
markförvärv skapas förutsättningar för bostäder och nyetablering av
verksamheter och vidareutveckling av befintliga företag i hela kommunen.
En avgörande fråga för kommunens utveckling är ett samhällsbygge som
innebär att flera bostäder byggs och att det finns service och fungerande
infrastruktur i alla delar av kommunen. Bostäder är en viktig del av
välfärdspolitiken.
Kommunens samhällsplanering ska bygga på en långsiktig hållbar
utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga, sociala och
kulturella värden.
Kommunen ska planera för variationsrika bostadsområden, där alla kan bo
och trivas under hela livet, med olika hustyper och storlekar men också
med olika upplåtelseformer.
Utrymme för föreningsliv ska vara en naturlig del av stadsplaneringen.
Möjlighet till rörelse, aktivitet och möten ska beaktas vid utvecklingen av
nya bostadsområden liksom närhet till parker och skogsområden för
rekreation och fritidsaktiviteter.
Jönköpings kommun ska verka för att träbyggnationen ska öka i
kommunen, för att ta till vara på klimatsmarta lösningar och minskad
klimatpåverkan, men även eftersom Jönköping är en del av skogsregionen.
De kommunala bostadsbolagen ska erbjuda goda bostäder till rimliga
kostnader i kommunens alla delar. Bolagen ska också vara ett föredöme
genom att ta ett socialt ansvar för att invånare som står långt ifrån
bostadsmarknaden ska få en möjlighet till egen bostad.
Flera byggaktörer ska ges möjlighet att ta mer aktiv del i och själva utföra
större del av processen vid framtagandet av detaljplaner.
Vid planeringen av nya bostadsområden och större verksamhetsområden
ska särskild vikt läggas vid tillgängligheten till kollektivtrafik.
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Översiktsplan 2016 och utbyggnadsstrategi 200 000
invånare
Den gällande översiktsplanen lägger fokus på en hållbar samhällsutveckling.
Huvudinriktningen är att den stora expansionen av bostäder ska ske inom den
centrala tätorten och då i första hand genom förtätning och omvandling inom
stadens struktur där det finns arbetsplatser, service som handel och kollektivtrafik
och infrastruktur. Men det finns även ett behov av nybyggnad som utvidgar
tätortsområdena.
Mindre tätorter behöver också ett tillskott av bostäder för att tillmötesgå
efterfrågan och upprätthålla en god servicenivå. Även där bör eftersträvas en
högre exploateringsgrad än vad som har varit vanligt under de senaste decennierna. Översiktsplan 2016 har en hög ambition och trycker på betydelsen av en högre
exploatering för att spara på markresurser och för att invånarna ska få korta
avstånd till målpunkter, vilket medför ett mindre behov av bilberoende och
bilresande.
Ett arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan, Utbyggnadsstrategi 200 000
invånare. I Utbyggnadsstrategin föreslås, utifrån bland annat ett hållbarhets- och
funktionalitetsperspektiv, ytterligare steg för att kommunen främst ska växa
genom omvandling och förtätning. Dessutom beskrivs tydligare i vilka områden
en förtätning är önskvärd. Arbetet har delats upp i två etapper där första etappen är
en fördjupad översiktsplan som omfattar det geografiska område som den centrala
tätorten beräknas att uppta när kommunen har 200 000 invånare.
Den andra etappen av utbyggnadsstrategin kommer att omfatta kommunens övriga
tätorter och landsbygd. Utbyggnadsstrategins etapp 1 beräknas antas under 2022.
Arbetet med etapp 2 påbörjas under 2021 och beräknas antas under 2023. Dessa
båda etapper ska ersätta befintlig översiktsplan från 2016. Parallellt med
utbyggnadsstrategin, gäller de fördjupade översiktsplanerna Ramprogram för
Södra Munksjön och Fördjupad översiktsplan för Rosendala.
Närhet till kollektivtrafik
I översiktsplanens viljeinriktning nämns bland annat att bostäder, arbetsplatser
och verksamheter i första hand ska byggas intill befintliga eller framtida
kollektivtrafikstråk. En analys av vad som har byggts under perioden 2006–2015
visar att 88 procent av alla nybyggda bostäder har en busshållplats inom 600
meter med relativt bra turtäthet.
I kommande revidering av översiktsplanen är ambitionen att tillgång till god
kollektivtrafik kommer att förtydligas. Kommunens gröna nyckeltal redovisar att
andelen kommuninvånare som har tillgång till bra kollektivtrafik kontinuerligt
ökar, dock relativt långsamt.
Jordbruksmark
I aktuell översiktsplan redovisas en möjlighet att bygga cirka 8 000 bostäder på
jord- och skogsbruksmark. Hälften av denna areal består av jordbruksmark.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-03 om strategier för utbyggnadsstrategin
när det gäller jordbruksmarken (åker och betesmark) och dess värden.
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För att klara framtida livsmedelsförsörjning är utgångspunkten att exploatering av
brukningsvärd jordbruksmark inte får ske. Viss jordbruksmark i form av mindre
områden som ligger insprängda i tätortsstrukturen eller på annat sätt inte fungerar
i en brukningsenhet ska kunna exploateras. Detta gäller även betesmarker av låg
kvalitet som ligger isolerade i utkanten av brukningsenheten.
Bebyggelsetäthet
I kommunens miljöprogram finns målet att för tillkommande bebyggelse ska
andelen inflyttningsfärdiga bostäder i förtätnings- och omvandlingsområden
överstiga 70 procent av det totala antalet nya bostäder. Under de senaste åren har
målet uppnåtts.
Andel nya bostäder i förtätnings- och omvandlingsområden i procent
2000–2020 i femårsmedelvärden
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Om hela projektplanen i detta bostadsförsörjningsprogram genomförs kommer
andelen förtätnings/-omvandlingsprojekt bli 67 procent och nybyggnadsprojekt 33
procent.

Ramprogram för Södra Munksjön
Ramprogrammet, Stadsbyggnadsvision 2.0, antogs av kommunfullmäktige 2012
och är en fördjupad översiktsplan som visar huvudstrukturen för den långsiktiga
utvecklingen kring Södra Munksjön. Ramprogrammet är det största och
strategiskt viktigaste omvandlingsområdet inom kommunen och därmed även det
område som har störst inverkan på kommunens kommande möjligheter till
bostadsförsörjning.

Rosendala i Huskvarna
I december 2019 antog kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen för
Rosendala i Huskvarna. syftet med planen är ge övergripande förutsättningar för
omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med cirka 900
nya bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk. En omvandling av
området bidrar till en förstärkning och en positiv utveckling av Huskvarna
centrum.
10
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Kommunens verktyg
Kommunen har ett flertal verktyg till sitt förfogande för att driva på och styra
inriktningen av bostadsmarknaden. Kommunen kan i sina riktlinjer för
bostadsförsörjning slå fast en långsiktig strategi där varje verktyg har en viktig
funktion för att riktlinjer för bostadsförsörjning ska kunna genomföras.
Nedanstående är exempel på några av dessa verktyg som kommunen kan använda.
Kommunens markinnehav

Kommunalt markinnehav är tillsammans med strategiska köp och försäljningar av
mark de viktigaste verktygen för kommunen. Att äga mark som ska exploateras
innebär att kommunen har möjlighet att påverka tilldelningen och innehållet samt
i viss mån prissättningen av mark. Ett markinnehav innebär att kommunen kan
välja att sälja eller upplåta mark med tomträtt vid exploatering och kan genom
markanvisningar eller försäljningar aktivt arbeta för att få in fler aktörer för att
främja den lokala konkurrensen.
Kommunen har nya antagna riktlinjer för markanvisningar som beskriver villkor
och förutsättningar som gäller vid fördelning av kommunens mark till olika
byggaktörer. Riktlinjerna beskriver även processen och vad byggaktörer kan
förvänta sig i dialogen med kommunen, vilket är att processen ska vara tydlig och
transparent. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den
utveckling av bostadsbyggnationen som kommunen önskar.
Arbetet med markanvisningar är ett samarbete mellan tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden. Det är tekniska nämnden som fattar beslut om att
godkänna och tilldela markanvisning för aktuella projekt. Inför beslut om
markanvisning upprättar tekniska kontoret markanvisningsavtal där byggaktören
förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen. Tekniska
kontoret, genom beslut i tekniska nämnden, ansvarar för genomförandet och att
möjliggöra för att bostadsbyggnation håller en god takt. Med hänsyn till det
tidsbegränsas alla markanvisningar för att möjliggöra byggstarter inom en så snar
och rimlig tid som möjligt.
Avtal i samband med exploatering
För att reglera marköverlåtelser och genomförande tecknar kommunen
genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal alternativt exploateringsavtal, med
aktuell byggaktör. Genom dessa avtal kan kommunen i viss mån använda
möjligheten att styra förutsättningarna och få särskilda villkor uppfyllda av
byggaktören. I plan- och bygglagen finns dock begränsningar i vad avtalen kan
innehålla.
I projekt där kommunen inte själva äger marken och inte kan styra
förutsättningarna krävs en aktiv dialog med byggaktörerna för att försöka påverka
att de blir medvetna om kommunens behov av olika typer av upplåtelseformer,
lägenhetsstorlekar och specialboenden.
Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/planprogram
Översiktsplanen är en strategisk plan som visar kommunens vilja när det gäller
användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling. Alla kommuner ska
enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunens yta. Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av plan- och bygglagen
11
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och miljöbalken. Den ska, i stora drag, visa på områden som är lämpliga för olika
ändamål. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där till exempel
värdefulla naturområden ingår. I översiktsplanen anges vilken markanvändning
som är aktuell och de övergripande mål som styr kommunens utbyggnad i stort.
Detaljplaner och planberedskap
Kommunen är ansvarig för planläggning av mark och vatten enligt plan- och
bygglagen. Genom prioritering av ärenden och planernas innehåll har kommunen
möjlighet att ge förutsättningar för att det ska kunna byggas attraktiva bostäder. I
en detaljplan är det bland annat möjligt att bestämma volymer, användningssätt
och till viss del utseendet på byggnader. Det går dock inte att styra upplåtelseform, såsom hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt, med en detaljplan.
En god planberedskap utifrån kommunens mål och ambitioner och en lyhördhet
gentemot marknadens aktörer är viktig, men även att våga göra prioriteringar
mellan olika utbyggnadsplaner så att de planer som har bäst möjlighet att bli
realiserade prioriteras. För närvarande finns en mycket god planberedskap med
cirka 3 200 planlagda bostäder fördelade över hela kommunen. Det pågår arbete
med detaljplaner innehållande totalt cirka 4 600 bostäder. Det är stadsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detaljplaner.
Kommunens prioriteringskriterier
När lämpliga områden för bostadsbyggnation väljs ut vid den översiktliga
planeringen samt vid bedömningen av planbesked utgår kommunen från gällande
lagstiftning samt de riktlinjer som finns i bland annat kommunprogrammet,
översiktsplanen, utbyggnadsstrategin, Agenda 2030, Ålborgåtagandena samt
program för hållbar utveckling. Exempel på kriterier från riktlinjer som finns i
några av dessa program och planer är att:
-

kommunens fortsatta tillväxt sker genom långsiktigt hållbar stads- och
bebyggelseutveckling med en god markhushållning där planering av nya
områden i första hand sker på redan exploaterad mark.

-

bostadsområden ska ha blandade hustyper för att tillfredsställa att de fungerar
för alla åldrar och livsfaser samt att olika typer av specialboenden för
socialtjänsten, äldre, flyktingar och studenter ska integreras i största möjliga
mån.

-

projekt ska ha blandade upplåtelseformer och att det ska vara en jämn
fördelning på stora och små byggprojekt. Byggnation ska planeras för att alla
kommundelar ska kunna ha en positiv utveckling och även samordnas med
tillgången av förskolor och skolor.

Bygglov
Stadsbyggnadsnämnden har myndighetsansvar för bygglov. I bygglovet går det att
reglera byggnaders utseende, tekniska uppbyggnad och brandskyddsåtgärder.
I bygglov går det inte att styra upplåtelseformer eller specialboenden.

12

762

Allmännyttiga bostadsbolag
Kommunen har möjlighet att genom ägardirektiv och politisk styrning till de
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen påverka produktion och
förvaltning på den lokala bostadsmarknaden. Genom tätt samarbete med
bostadsbolagen kan kommunen påverka boende för grupper som kommunen har
ett särskilt ansvar för.
Bostadsförmedling
Det finns idag ingen gemensam bostadsförmedling i kommunen, annat än en
gemensam webbplats för studentbostäder: Lediga studentbostäder
Hyresgarantier
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-23 § 22 att ett system för kommunala
hyresgarantier skulle införas. Syftet är att ge stöd till personer som har ekonomisk
förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som ändå har svårigheter
att få en hyresrätt med besittningsskydd. En kommunal hyresgaranti är ett
borgensåtagande från kommunens sida som omfattar en hyresgästs skyldighet att
betala hyra.
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AKTUELLA LÄGET PÅ BOSTADSMARKNADEN
69 000 bostäder i kommunen
Det finns cirka 69 000 bostäder i Jönköpings
kommun. Av dessa är cirka 36 procent äganderätter.
Nästan alla äganderätter utgörs av småhus. Cirka 20
procent av bostadsbeståndet består av bostadsrätter
och andelen hyresrätter uppgår till cirka 44 procent.
För båda dessa upplåtelseformer handlar det i
huvudsak om lägenheter i flerbostadshus. Jämfört
med riket och andra jämförbara kommuner har
Jönköping en förhållandevis hög andel äganderätter.

Bostadsrätt

20%

Hyresrätt

Äganderätt

44%

36%

Under 2020 påbörjades byggandet av 1 003 bostäder
Under 2020 påbörjades 1 003 bostäder, varav 633 (63 procent) var hyresrätter,
255 (25 procent) bostadsrätter och 115 (12 procent) äganderätter. Mer statistik
över bostadsbyggandet 2020 finns på nästkommande två sidor.
De planerade byggnationerna som enligt projektplanen skulle ha startat 2020 men
som inte gjorde det, uppgick till 447 bostäder. Av dessa planeras de flesta att
påbörjas under 2021. Orsaken till att de inte påbörjades 2020 framgår av tabellen
nedan.
Objekt som ej byggstartade 2020

Tabell 1
Nr.*

Objekt

Antal

A20

Fågeln 13, HSB

48

Projektet senarelagt av byggaktören.
Påbörjas 2021

A21

Flora 5, GÖPE

14

Projektet senarelagt av byggaktören.
Påbörjas 2021

A37g

Vingpennan (Kungsängen) kv. G1, PEAB

39

Projektstart förskjuten. Påbörjas
2021

A37g

Vingpennan (Kungsängen) kv. G3, Willhem AB

54

Projektstart förskjuten. Påbörjas
2021

A67d

Strandängen, etapp 3, Tosito

50

Projektet senarelagt av byggaktören.
Påbörjas 2021

A76

Skålen Övre 16, HP Boendeutveckling

36

Projektet senarelagt av byggaktören.
Påbörjas 2021

B10

Slåtterkarlen 2-4 (f.d. del av Öxnehaga 2:1), HP
Boendeutveckling

52

Projektet senarelagt av byggaktören.
Påbörjas 2021

C18

Backen 1:141, Jonsons Fastigheter Backen AB

10

Projektet senarelagt av byggaktören.
Påbörjas 2021

C16b

Sjöåkra 1:23, Sjöåkra Fastighets AB

30

Projektet senarelagt av byggaktören.
Påbörjas 2021

E03

Tahe 3:47, Junehem

19

Projektet senarelagt av byggaktören.
Påbörjas 2021

E20a

Månsarp område C, grupphus

15

Ny byggaktör. Påbörjas 2021

C03

Nyarp 1:369, HSB

80

Projektet senarelagt av byggaktören.
Osäker byggstart

TOTALT

447

* Nummer i projektplan 2021–2026
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Orsak till förskjutning

Tabell 2a

Bostadsbyggandet 2020 – påbörjad bostadsproduktion år 2020

Objekt

Antal bostäder

Hovslätts Ängar, etapp 1, Invima
Kortebo 4:9, Strandängen Ängshusen, Tosito
Kortebo 4:9, Strandängen Ängshusen, Vätterhem
Kärnan 7, Västra centrum, CA Fastigheter
Norrahammar 28:1, Junehem
Sjöåkra 1:37, 1:42-1:51, Bankeryd, Trivselhus
Spädbarnet 1, Öxnehaga, Vätterhem
Spädbarnet 1, Öxnehaga, Vätterhem
Tjädern 19, Bymarken, Hasse på sjökanten AB
Vikingen 1, Västra Ekhagen, Laborma (stud.bost.)
Vombaten 2, Kungsängen kv. K och Vråken 2, Kungsängen kv. J, Nivika
Ölmstad 2:85, Junehem
Önskemålet 7, Råslätt, FB Bostad
Öppningen 2, Skeppsbron etapp 1, Skanska
Mindre ombyggnadsprojekt, nya bostäder
Mindre ombyggnadsprojekt, nya bostäder
Enbostadshus, cirka

TOTALT
B = bostadsrätter

Tabell 2b

Cirka 1 003
H = hyresrätter

Ä = äganderätter

Bostadsbyggandet 2020 – pågående bostadsproduktion 2020-12-31

Objekt

Antal bostäder

Berget 1:69, Taberg, Junehem
Dunkehalla 1:1, Dunkehalla Framtiden AB
Drättinge, Kaxholmen, Gullmanders
Hovslätts Ängar, etapp 1, Invima
Kortebo 4:9, Strandängen Ängshusen, Tosito
Kortebo 4:9, Strandängen Ängshusen, Vätterhem
Kärnan 7, Västra centrum, CA Fastigheter
Linsen 11, Munksjöstaden kv. 6, Riksbyggen
Norrahammar 28:1, Junehem
Operetten 6, Åsen, Vätterhem
Sjöåkra 1:37,1:42-1:51, Bankeryd, Trivselhus
Skogslid 1:11, Bottnaryd, privat ägare
Spädbarnet 1, Öxnehaga, Vätterhem
Spädbarnet 1, Öxnehaga, Vätterhem
Tjädern 19, Bymarken, Hasse på sjökanten AB
Vajan 12, Huskvarna, Decatak fastigheter AB
Vikingen 1, Västra Ekhagen, Laborma (stud.bost)
Vombaten 2, Kungsängen kv. K och Vråken 2, Kungsängen kv. J, Nivika
Vråken 1, Kungsängen kv. F, Nivika
Västergöken 1, Kungsängen kv. A, Nivika
Ölmstad 2:85, Junehem
Önskemålet 7, Råslätt, FB Bostad
Öppningen 2, Skeppsbron etapp 1, Skanska
Mindre ombyggnadsprojekt, nya bostäder
Mindre ombyggnadsprojekt, nya bostäder
Enbostadshus, cirka

TOTALT
B = bostadsrätter

9Ä
52 B
48 H
24 H
36 H
11 Ä
39 H
39 B
16 H
349 H
48 H
12 H
88 B
66 B
61 H
10 B
95 Ä

13 H
8H
7Ä
6Ä
52 B
48 H
24 H
43 B
36 H
61 H
11 Ä
3H
39 B
39 H
16 H
8H
349 H
48 H
66 H
89 H
12 H
88 B
66 B
43 H
13 B
98 Ä

Cirka 1 286
H = hyresrätter

Ä = äganderätter
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Tabell 2c

Bostadsbyggandet 2020 – inflyttningsfärdiga bostäder år 2020

Objekt

Antal bostäder

Domherren, Östra centrum, Tosito
Domherren, Östra centrum, Tosito
Domstolen 1, Tosito, omb.projekt (studentbostäder)
Drotten 10, Östra centrum, Wood & Hill
Drotten 11, Östra centrum, Peab Bostad
Drättinge 1:36-1:37, Kaxholmen, Gullmanders
Hakarps-Fagerslätt 1:308, Kommunen
Hovslätts Ängar, etapp 1, Invima
Humlan 3, Västra centrum, VBAB (studentbostäder)
Lilla Åsa 3:350, Lilla Åsa i Norrahammar AB
Operetten 6, Åsen, Vätterhem
Ritaren 2, Skänkeberg, Blue Wall AB
Runstaven 1, Dalvik, Riksbyggen
Råby 1:30, Skärstad, Kommunen
Sjöåkra 1:58-1:63, Bankeryd, Trivselhus
Stensholm 1:757, Fagerslätt, Vätterhem
Stensholm 1:758, Fagerslätt, Kommunen
Vingpennan 2, Kungsängen kv. H2, Vätterhem
Mindre ombyggnadsprojekt, nya bostäder
Enbostadshus, cirka

36 H
90 B
220 H
94 B
108 B
24 B
12 H
12 Ä
37 H
8H
59 H
9H
54 B
6H
6Ä
47 H
6H
24 H
100 H
102 Ä

TOTALT
B = bostadsrätter

Cirka 1 054
H = hyresrätter

Ä = äganderätter

2 610 studentbostäder i kommunen
I Jönköping ligger högskolan mitt i centrum, nära till service och kommunikationer.
Studentbostäderna är spridda över kommunen och oftast integrerade med annat
boende. De senaste åren har antalet studenter vid Jönköping University ökat, vilket
tillsammans med den allmänna bostadsbristen gör att det är många studenter som
har svårt att hitta bostad i kommunen.
I februari 2021 fanns 937 rum och 1 673 lägenheter, det vill säga totalt 2 610
studentbostäder. Av dessa är 456 tillfälliga boenden. Följande nybyggnadsprojekt
avseende studentbostäder eller bostäder riktade till studenter är på gång: Ekhagen
(320 lägenheter) samt Valplatsen (cirka 200 tillfälliga studentlägenheter med
inflyttning under våren 2021). Det finns vidare ytterligare projekt som kan bli
föremål för studentbostäder i samband med markanvisning.
För att förenkla bostadssökande för studenter har Jönköpings kommun och
Jönköping University ett samarbete kring en studentbostadsportal (Lediga
studentbostäder). Den har varit igång sedan maj 2008. Det finns också en
samverkansgrupp kring studentbostäder med deltagare från högskolan, studentkåren
och kommunen.
På uppdrag från kommunledningen och högskoleledningen tillsattes under 2016 en
arbetsgrupp för att ta fram en fördjupad studentbostadsanalys med syftet att belysa
behovet av bostäder för studenter. Arbetet med studentbostadsanalysen var klart i
september 2017. I analysen konstateras att det bör byggas minst 150 nya
studentbostäder per år för att möta den förväntade ökningen av antalet studenter vid
Jönköping University.
Studentbostadsanalysen finns att läsa under Rapport om studentbostadsmarknaden
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Tabell 3

Studentbostäder i kommunen i februari 2021

Fastighet, fastighetsägare/hyresvärd

Lägenheter

Aktern 1, Brandtomten AB
Andelen 3, P&E Fastigheter
Ankaret 9 (Vattengränd 7 A), Brandtomten AB
Ankaret 11, Bostadsfastigh i Jkpg AB
Apeln 40 (Smedjegatan 42 A), Gambrinus AB
Arkadien 4 (Södra strandgatan 25 A), M2-gruppen
Björklövet 5 (Beta/Östra storgatan 64), M2-gruppen
Blixten 7 (Östra storgatan 59 A), Bygginvest AB
Bäret 4 (Östra Storgatan 39 A-C), Hakarps Fastighets AB
Domherren 5 (Kunskapsfabriken), Tosito
Druvan 19 (Björngränd 8-10), Brandtornet AB
Dundret 10 (Kålgårdsgatan 7), Vätterhem
Dvärgen 16 (Rökerigränd 11), KB Dvärgen 16
Ekhagen 1:1 (Ekhagens studentbostäder/Ekhagsringen 61-67),
Nivika
Fänriken 8 (Kilallén 8), Gambrinus AB
Gambrinus 7 (Delta/Västra storgatan 4), Tosito
Granaten 2 (Barnarpsgatan 35 C/Kyrkogatan 40), Brandtornet AB
Hallonet 7 (Gjuterigatan 12 D-E), Vätterbygdens Byggnads AB
Humlan 3 (Oxtorpsgatan 20 D-E), Vätterbygdens Byggnads AB
Hymnen 5 (Gjuterigatan 12 D-E), Bygginvest AB
Hägern 1 (Barnarpsgatan 36), CA Tremurare AB
Hälsan 1 (Kungsgatan 8 C/Lasarettsgatan 5 C), Jönköpings
kommun
Jamben 1 (Gamla musikskolan/Västra storgatan 35), M2-gruppen
Jupiter 6 (Gjuterigatan 26), Willhem
Järnbäraren 2, Järngänget AB
Jönköpings Tändsticksfabrik 1 (Västra storgatan 28,
30/Tändsticksgränd 11), Jönköpings kommun
Linsen 9 (Barnarpsgatan 99), Tosito
Navigatören 1, M2-gruppen
Peru 6 (Plångränd 1), Bostads AB Peru
Pilten 13 (Hemstigen 2 A-B, 4 A-B, 6 A-B) , Cadilla Fastigheter AB
Pilten 15 (Åsenvägen 5), Statte Fstighetsbolag
Preussen 24 (Kristinedal/Solstickegatan 10, 12, 14, 16), Vätterhem
Runslingan 1 (Tomtebogatan 2), Gula villan Kontor & Studenthotell
Räven 18 (Dalvik/Dunkehallavägen 78), Willhem
Vigören 1 (A6 Bostäder/Centralvägen 31), Nivika
Vårdaren 14 (Lustigkullegatan 12), Willhem
Önskedrömmen 8-9 (Råslätt Campus/Kärrhöksgatan 80-88, 90100), Vätterhem
TOTALT
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Rum Tillfälliga
14

38
14
38
7
31
64
5
16
220
40
12
41
341

1
12
37
8
28

8

Tillfälliga

20
35
15

Tillfälliga

11
28
120
151

16

73
63
26
39
72
42
41

Tillfälliga

15
193
60
20
35

560

1 673

937

2 610

1 593 sökande i tomtkön
I tomtkön stod 1 593 personer vid årsskiftet 2020/2021. Det är en minskning med
50 personer gentemot årsskiftet 2019/2020. Tomtkön har dock ökat med cirka 35
personer den första månaden 2021.
Tabell 4

Tomt- och småhuskön 2020

Anmälningsår

Könummer

1962-1982
1983-1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1-89
90-186
187-206
207-231
232-262
263-298
299-357
358-416
417-495
496-560
561-605
606-654
655-700
701-721
722-744
745-774
775-809
810-902
903-1000
1001-1161
1162-1254
1255-1373
1374-1593

Antal
89
97
20
25
31
36
59
59
79
65
45
49
46
21
23
30
35
93
98
161
93
119
220

TOTALT

Tabell 5

1 593

Annonserade singeltomter 2020

2018

Antal

Antal sökande

Anmälningsår

1
4
5

1
4
5

2019
2020

Hovslätts ängar, Pålssons bygg

7

0

Samset, HSB
Sjöåkra, Trivselhus
Hovslätts ängar, Pålssons bygg
Torps gård, DNHAB

19
16
6
9

5
0
3
6

2016-2019

Fagerslätt, Byggvision
Tahe, OBOS
Tahe, Eksjöhus bostad

17
24
20

5
20
4

2019-2020
2020
2020

118

43

Singeltomter
Månsarp
Bottnaryd
Summa
Grupphus

Summa

19

768

2019-2020
2019-2020

Priser för småhus, bostadsrätter och hyresrätter
I Jönköpings kommun låg genomsnittspriset för ett småhus på 3,9 miljoner kronor
under perioden november 2020 – januari 2021. För en bostadsrätt låg genomsnittspriset på 2,2 miljoner kronor. Den genomsnittliga hyran för en hyresrätt låg
under 2020 på 1 094 kronor per kvadratmeter och år. I jämförelse med jämnstora
kommuner ligger priserna på bostadsrätter något högre än genomsnittet, priserna
på småhus i princip på genomsnittet medan hyreskostnaderna är lägst bland de
jämförda kommunerna.

Genomsnittligt småhuspris 3,9 mnkr
Genomsnittspriset för ett småhus i Jönköpings kommun var 3,9 mnkr för perioden
november 2020 – januari 2021. Det är en prisminskning med en procent från
föregående tremånadersperiod och en prisökning med nio procent i jämförelse
med motsvarande period ett år tillbaka. Genomsnittspriset för ett småhus i riket
var 3,4 mnkr för perioden november 2020 – januari 2021, vilket är elva procent
högre än för samma period ett år tillbaka.
I befolkningsmässigt jämförbara kommuner är småhuspriserna i Norrköping lägre
än i Jönköping. I övriga kommuner ligger småhuspriserna högre än i Jönköping.
Högst är priserna i Helsingborg och Linköping där medelpriset för småhus ligger
på 4,5 miljoner kronor. 1
Diagram B

Genomsnittliga småhuspriser för perioden november 2020 – januari
2021 i Jönköping och fem jämförbara kommuner

Pris (mnkr)
5,0
4,5
4,0

4,5

4,5
3,9

3,5

3,9

3,8

3,0

3,6

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Helsingborg

Linköping

Västerås

Örebro

Jönköping

Norrköping

Genomsnittligt bostadsrättspris 2,2 mnkr
Genomsnittspriset för en bostadsrätt i Jönköpings kommun var 2,2 mnkr i januari
2021. 2 I jämförelse med jämnstora kommuner (Diagram C nedan) framgår att de
genomsnittliga bostadsrättspriserna är högst i Linköping (2,3 mnkr). Bland de
övriga kommunerna ligger priserna för sålda bostadsrätter något lägre än för
Jönköping. Lägst priser återfinns i Västerås där det genomsnittliga priset för en
bostadsrätt låg på 1,6 mnkr i januari 2021.

1

2

Uppgifterna kommer från SCB:s Småhusbarometern.
Beräknat som 3 månaders glidande medelvärde.
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Bostadsrättspriser för perioden januari 2021 i Jönköping och fem
jämförbara kommuner

Diagram C

Pris (mnkr)
2,5
2,3
2,0

2,2

2,1
1,9

1,8

1,5

1,6

1,0

0,5

0,0
Linköping

Jönköping

Örebro

Helsingborg

Norrköping

Västerås

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en bostadsrätt i Jönköpings kommun
var 32,3 tkr per kvadratmeter i december 2020. 3 Det är en prisökning med sex
procent jämfört med motsvarande period ett år tillbaka i tiden. I länet har kvadratmeterpriset ökat med fem procent för samma period. För riket har det
genomsnittliga kvadratmeterpriset ökat med sju procent under den senaste
tolvmånadersperioden och låg i januari 2021 på 43,6 tkr per kvadratmeter. En
viktig orsak till att kvadratmeterpriset för bostadsrätter är klart högre i riket är att
en stor del av samtliga sålda bostadsrätter ligger i storstadskommunerna där det är
helt andra kvadratmeterpriser. I Stockholm är till exempel kvadratmeterpriset 79,8
tkr per kvadratmeter, vilket är cirka 2,5 gånger högre än priset i Jönköping.
Bland ovan jämförda kommuner är kvadratmeterpriset högst i Linköping (33,6
tkr/kvm). Övriga kommuner har ett lägre kvadratmeterpris än Jönköping och
ligger inom intervallet 24,2–27,2 tkr per kvadratmeter. 4

Genomsnittlig årshyra 1 094 kr
Den genomsnittliga årshyran för en hyresrätt i Jönköpings kommun var 1 094 kr
per kvadratmeter under 2020. Det motsvarar cirka 6 400 kronor i månadshyra för
en lägenhet på 70 kvadratmeter. Med det ligger Jönköping lägre än jämförda
kommuner. Högst var hyran i Helsingborg där den genomsnittliga årshyran låg på
1 285 kr per kvadratmeter. Motsvarande hyra för riket låg på 1 099 kr per
kvadratmeter.
Den genomsnittliga årshyran för hyresrätter i Jönköpings kommun har stigit med
3,6 procent sedan 2019 och med 8,3 procent sedan 2018. Hyresförändringarna
ligger i nivå med övriga jämförda kommuner, där Örebro har haft den största
förändringen (9,0 procent) under perioden 2018 – 2020 och Västerås den minsta
(5,1 procent). 5

3

Beräknat som 3 månaders glidande medelvärde.
Uppgifterna kommer från Svensk Mäklarstatistik.
5
Uppgifterna kommer från SCB, Hyror i bostadslägenheter (HiB) som är en urvalsundersökning. Den statistiska
felmarginalen med 95 procents säkerhet för uppgiften om hyresnivån i Jönköping för 2020 är +/- 20 kr.
4
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Diagram D

Genomsnittliga årshyra för hyresrätter 2018–2020 i Jönköping och
fem jämförbara kommuner
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Inga lediga lägenheter vid årsskiftet 2020/2021
Under stora delar av 1990-talet fanns det ett stort antal outhyrda lägenheter i
kommunen. Som mest var det 1994 med över 1 000 lediga lägenheter. Sedan
början av 2000-talet har situationen varit den omvända då det har funnits väldigt
få outhyrda lägenheter i kommunen.
Den 1 januari 2021 fanns det inte några outhyrda ordinarie lägenheter inom allmännyttan. För de senaste åren finns inte uppgifter tillgängliga om antalet outhyrda lägenheter bland privata bostadsbolag.
Diagram E

Antal outhyrda lägenheter 1990 – 2020
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BOSTADSBEHOV
Bostadsbyggnadsbehov på 700 bostäder per år
Under 2020 passerade invånarantalet i kommunen 142 000 och den 1 januari 2020
bodde 142 427 personer i Jönköpings kommun. Folkmängden förväntas fortsätta
öka de närmaste åren och den årliga ökningstakten beräknas bli cirka 1 500
personer per år. Denna befolkningsökning genererar en ökning av antalet hushåll
med cirka 700 per år, vilket kan översättas till kommunens årliga behov av
nybyggnation för att möta den rådande befolkningsökningen.
Utveckling av antal hushåll
Beräkningen av antalet hushåll i varje ålder görs med hjälp av kommunens
befolkningsprognos och hushållskvoter för kommunen. Hushållskvoter visar
andelen hushåll i olika åldersgrupper i befolkningen. Med ålder avses åldern på
den äldsta personen i hushållet. Ett hushåll kan bestå av ensamstående, gifta eller
sammanboende.
Diagram F

Förändring av antal hushåll i Jönköpings kommun efter ålder från
2020 till 2026
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Antalet hushåll med personer under 30 år förväntas minska till 2026. Förklaringen
till det är kommunens åldersstruktur, då de talrika tidiga 90-talisterna växer ur
denna åldersgrupp. De innebär i stället en kraftig ökning i åldersgruppen 30–44 år.
Även antalet hushåll i åldersgruppen 55–69 år förväntas öka mycket, medan
antalet hushåll i åldern 70–74 år förväntas minska. Antalet hushåll i åldern 75+ år
beräknas öka med över 1 600. Bakom denna mycket stora ökning är de stora årskullarna födda på 1940-talet som under perioden tillkommer i denna åldersgrupp.
Bostadsbyggnadsbehov
Bostadsbyggnadsbehovet under perioden beräknas utifrån förväntad förändring av
antalet hushåll. Behovet är alltså direkt beroende av de demografiska förändringar
som förväntas inträffa. Inga försök har gjorts att i övrigt bedöma förändringar i
efterfrågan på bostäder, exempelvis genom en förändrad sammansättning på
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efterfrågan beroende på att människors preferenser ändras, realinkomstförändringar eller på att särskilda stöd för vissa boendeformer införs/tas bort.
Utifrån de förändringar av antalet hushåll som redovisas ovan går det också att dra
vissa slutsatser om vilka typer av bostäder som det kommer att uppstå en ökad
efterfrågan på under perioden. Sett till att det är en stor ökning av antalet hushåll i
åldersgruppen 30–44 år det troligt att efterfrågan på småhus kommer att öka då
många barnfamiljer föredrar ett sådant boende. Den stora ökningen av antalet
hushåll i de allra äldsta åldrarna talar för en ökad efterfrågan på lägenheter för
äldre, exempelvis trygghetsboenden.
Den mesta nybyggnation som sker ger upphov till flyttkedjor. I de fall där ett
hushåll flyttar in i en nyproducerad bostad och efterlämnar en vakant bostad på
den ordinarie bostadsmarknaden uppstår kedjeeffekter. Om kommunen ses som en
lokal bostadsmarknad bryts kedjan först när en inflyttning i en ledig lägenhet inte
längre ger upphov till en vakans.

Möjligt underskott på 1 600 bostäder
Under ett antal år har det funnits ytterst få lediga lägenheter i kommunen
samtidigt som bostadsbyggandet inte har motsvarat det behov som befolkningsökningen genererar. Detta gör att det mest troligt finns ett underskott av bostäder i
kommunen eller vad som skulle kunna benämnas som ett uppdämt bostadsbehov.
Hur stort ett eventuellt uppdämt bostadsbehov uppgår till går inte att fastställa
exakt. Dels för att bostadsmarknaden är väldigt dynamisk och nybyggnationen av
bostäder utgör bara en liten del av det totala antalet bostäder i kommunen. 6 Dels
för att de allra flesta bor någonstans i dag, även om det boendet inte i alla lägen
motsvarar den enskilde personens önskemål. Utifrån det sistnämnda resonemanget
går det även att hävda att det uppdämda bostadsbehovet är lika med noll.
För att ändå kunna göra en bedömning av hur stort det uppdämda bostadsbehovet
kan vara har en enklare beräkning gjorts. Utgångspunkten för denna beräkning
bygger på ett antagande om att senast som bostadsmarknaden var i balans var år
2007 då det fanns ett 50-tal lediga lägenheter inom de kommunala bostadsbolagen. Utifrån detta går det sedan att räkna fram ett underskott av bostäder
genom att lägga på det årliga byggandet och dra av det årliga behovet av bostäder
sett till befolkningsökningen. Denna beräkning ger ett uppdämt bostadsbehov på
totalt 1600 bostäder eller i andra termer – det kan finnas ett underskott i
kommunen på närmare 1 600 bostäder. Utifrån att det färdigställdes många
bostäder under 2020 minskade underskottet med närmare 400 bostäder.
Detta ska ses som en grov uppskattning av ett eventuellt uppdämt bostadsbehov
och inte en sanning. Det kan dock vara bra att ta hänsyn till detta behov vid det
framtida bostadsbyggandet, det vill säga att det inte räcker med att byggnationen
täcker det årliga behovet av nya bostäder utifrån kommunens befolkningsökning.

6

Det finns cirka 69 000 bostäder i kommunen och årligen är det 15 000 personer som flyttar inom kommunens
gränser. Under 2020 var det dessutom 7 201 personer som flyttade till kommunen och 6 322 som flyttade från
kommunen.
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Trångboddhet och ansträngd boendeekonomi
Boverket har tagit fram mått rörande hur stor bostadsbristen är i landet, i regioner
och i kommuner. Det bygger på en beräkningsmodell där antalet hushåll som
saknar en rimlig bostad beräknas utifrån sex behovsbaserade kriterier. Det är
boendestandard, boendeyta, boendekostnad, geografiskt läge, hur länge bostaden
disponeras samt tid för att hitta en ny bostad.
För 2018 gör Boverket bedömningen att det fanns 5 427 hushåll i Jönköpings
kommun som var trångbodda. 7 Det motsvarar 8,6 procent av samtliga hushåll i
kommunen. Detta går att jämföra med riket där 9,9 procent av hushållen som
bedömdes vara trångbodda.
Antalet hushåll i Jönköpings kommun som beräknades ha en ansträngd
boendeekonomi 8 var 2 296, vilket motsvarar 3,6 procent av samtliga hushåll.
Motsvarande andel i riket var 5,3 procent.
Det var enligt Boverkets beräkningar 545 hushåll i Jönköpings kommun som både
var trångbodda och hade en ansträngd ekonomi, vilket är 0,9 procent av samtliga
hushåll. Motsvarande andel i riket var 1,2 procent. 9

Socialtjänstens behov
Socialtjänsten medverkar i samhällsplaneringen för att skapa goda förutsättningar
för att de med särskilda behov ska kunna bo och delta i samhället på lika villkor.
Socialtjänstens verksamheter har behov av olika typer av bostäder; såsom
gruppbostad, servicebostad, korttidsboende, äldreboende, stödboende eller
behandlingsboende, men även lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet.
På en generell nivå saknas i dagsläget bostäder för flera av de målgrupper som
socialtjänsten ansvarar för. För det stora flertalet handlar det om lägenheter i det
ordinarie bostadsbeståndet. För dessa grupper gäller gemensamt att det största
behovet är hyreslägenheter med en rimlig hyresnivå och med ett varierande
storleksutbud.
Funktionshinderomsorgen (FO)
Tillgången till bostäder inom det ordinarie bostadsbeståndet är en viktig fråga för
människor med funktionsnedsättningar. Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen skyldighet
att tillhandahålla särskilda boenden till personer med olika funktionsnedsättningar.
Inom LSS går det att urskilja tre olika boendeformer; gruppbostad, servicebostad
och annan särskilt anpassad bostad. För den förstnämnda, riktat till personer med
ett mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov, gäller att de till absolut
övervägande del byggs och drivs i kommunens egen regi. Det finns inom ramen
för kommunens investeringsbudget en planering på ett flertal gruppbostäder för att
möta ett tillkommande behov relaterat till den demografiökning som sker. För de
7

Som icke-trångbodda hushåll räknas ensamstående utan barn och de hushåll där det finns kök (eller kokvrå),
vardagsrum och ytterligare rum så att barn över 12 år och vuxna, som inte är sambos, inte behöver dela
sovrum.
8
Måttet avser hur många hushåll som inte har en disponibel inkomst som täcker både baskonsumtion och
schabloniserade boendeutgifter.
9
Fler mått på bostadsbrist går att finna på Boverkets webbplats.
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andra två bostadsformerna, som mer kan ses som en mellanform till ett
självständigt boende eller anpassad bostadsform i ordinär lägenhet, behövs
däremot tillskott från den ordinarie bostadsmarknaden för att möta de behov som
finns och kommer att finnas.
Dessa behov möts bland annat upp då socialtjänsten, via de genomförandeavtal
som kommunen träffar med olika byggaktörer, får anvisningsrätt på 12,5 procent
av antalet lägenheter inom tillkommande byggnation. Upplåtelseformen varierar
naturligtvis, men för socialtjänstens målgrupper är det enbart lägenheter i form av
hyresrätter som är aktuella. Sociala kontrakt kan även i denna grupp vara ett bra
alternativ till ett boende, ofta då kombinerat med en beviljad stödinsats såsom
boendestöd.
Äldreomsorgen (ÄO)
Äldreomsorgen i Jönköpings kommun har i sin nuvarande investeringsbudget, för
att möta en ökande och åldrande befolkning, planering för fyra tillkommande
äldreboenden inom de närmsta sju åren. Utöver den demografiska utvecklingen
behöver det befintliga beståndet av särskilda boendeplatser utökas då det går att
konstatera att ett antal äldreboendeplatser inte uppfyller kriterierna för ändamålsenlighet ur bl.a. ett arbetsmiljöperspektiv. Målsättningen är samtidigt att fler äldre,
med insatser i form av hemtjänst, ska ha möjlighet att bo kvar hemma. Detta
innebär att det ställs krav på bostäders tillgänglighet, anpassning av utemiljö och
tillgång till service i närområdet. Det finns även en politisk ambition att utöka
andelen trygghetsboende i kommunen.
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Boendefrågan är en mycket angelägen och central fråga för personer som får stöd
och insatser från IFO. Tillgången till bostad är en förutsättning för att de
öppenvårdsinsatser socialtjänsten erbjuder ska kunna genomföras och för att
klienter ska kunna slussas ut från olika former av institutionsvård. Det som
efterfrågas särskilt för IFO:s målgrupper är bland annat så kallad träningslägenheter i det ordinära bostadsbeståndet. Träningslägenheter används som ett
led i behandling för personer inom missbruksvården som kommer direkt från
behandlingshem. En form av träningslägenheter används även till ungdomar som
fått bistånd. Andra hushåll som har behov av stöd kopplat till boendet är
våldsutsatta kvinnor som behöver skyddat boende, hushåll som blivit avhysta på
grund av obetalda hyresskulder, ensamstående och barnfamiljer med betalningsanmärkningar och hushåll med social problematik. Unisont för dessa grupper är
att den bostadsform som är aktuell är hyresrätter.
Bostadsförsörjning via sociala kontrakt
Socialtjänsten upplever att många hemlösa söker hjälp till boende. Dels i en akut
situation där personen inte har boende för natten, dels de som inte har någon
hållbar situation utan löser sin boendesituation dag för dag. Personer som saknar
egen bostad kan med hjälp av socialtjänsten anvisas boende på hotell och
vandrarhem under kortare eller längre perioder.
Bostadsbehovet för gruppen, som återfinns inom alla funktioner inom
socialtjänsten och som förmedlas genom sociala kontrakt är stort. Människor
hamnar långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden, bland annat beroende på att
de kan ha restförda skulder hos Kronofogden och/eller betalningsanmärkningar.
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Även uthyrningspolicys kan försvåra möjligheterna till ett eget kontrakt då det hos
flera hyresvärdar kvarstår krav på försörjning genom exempelvis arbete även om
vissa numera godkänner exempelvis försörjningsstöd som inkomst.
I genomsnitt arbetar socialtjänsten med ett hundratal boendekartläggningar varje
månad där socialtjänsten bedömer att klienterna/brukarna behöver ett socialt
kontrakt för att ta sig in på bostadsmarknaden. Behovet av lägenheter via så
kallade bostadssociala kontrakt ombesörjs av socialtjänstens bostadssamordning
och tekniska kontorets bostadskoordinator.

Behovet av bostäder till flyktingar
Enligt bosättningslagen anvisas till Jönköpings kommun personer som har
beviljats uppehållstillstånd i Sverige och som ska beredas boende i kommunen.
Lagen syftar till att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun
och därmed kunna påbörja sin etablering i samhällslivet och på arbetsmarknaden.
Kommunens fördelningstal beror på kommunens storlek,
arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och
ensamkommande samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. De
senaste tre åren har det skett en stabilisering i antalet nyanlända som anvisas till
Jönköpings kommun. Det beror dels på att antalet nya uppehållstillstånd som
beviljas har minskat, att Migrationsverkets balanser har minskat samt ändringar i
regelverk kring etableringsersättningar. Det kan ses som sannolikt att Jönköping
kommuns fördelningstal, precis som det är nu, kommer att vara runt 100–130
även de kommande åren. I väntan på tillgänglig permanent lägenhet finns så kallat
genomgångsboende.
Utöver de personer som anvisas enligt bosättningslagen, egenbosätter sig personer
som fått uppehållstillstånd i Jönköpings kommun. För dessa personer är
bostadssituationen mycket svår då de ofta bor inneboende eller med tillfälliga
hyreskontrakt. Detta på grund av att kötiderna är långa för lägenheter i det
ordinarie beståndet.
Jönköpings kommun är en av 32 kommuner som omfattas av ändring i lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). De ändrade reglerna
innebär att asylsökande normalt inte kommer att ha rätt till dagersättning eller
särskilt bidrag om han eller hon på egen hand ordnar en egen bostad i en del av en
kommun som anses ha sociala och ekonomiska utmaningar. Kommunen har
anmält till Migrationsverket att Huskvarna Söder, Råslätt, Österängen och
Öxnehaga är områden som bedöms ha sociala och ekonomiska utmaningar. Det
innebär att asylsökande från och med 1 januari 2020 som väljer att ordna eget
boende i dessa områden inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag.
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NATIONELLT OCH REGIONALT PERSPEKTIV
PÅ BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
Bostadsmarknaden i riket
Bostadsmarknaden utvecklades relativt starkt under 2020, trots den rådande
pandemin. Enligt Boverkets prognoser ökade bostadsbyggande med åtta procent i
årstakt från årsskiftet till tredje kvartalet. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder
under de senaste fyra kvartalen, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Antalet
påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent jämfört med ett
år tidigare. Antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus
har varit stabilt. Men utvecklingen skiljer sig betydligt åt i landet.
Boverket bedömer att antalet påbörjade hyresrätter minskar något nästa år, trots
att intresset från investerare uppfattas vara stort och att byggandet får en injektion
om ramarna för beviljande av investeringsstöd ökar år 2021. Boverket räknar med
att antalet påbörjade hyresrätter kan komma att minska i främst Storstockholm och
Storgöteborg, från de höga nivåerna år 2020. Den höga byggtakten för hyreshus
kan innebära en risk på sikt, i första hand vad gäller uthålligheten i efterfrågan i
mindre attraktiva lägen.
Räntorna förväntas vara låga under överskådlig tid, vilket lägger grunden för en
stabil efterfrågan på bostäder. Antalet påbörjade bostadsrätter bedöms bli
oförändrat för 2020 och öka något under 2021. Priserna på bostadsrätter har ökat
med cirka sex procent det senaste året. Förhandsbokade bostadsrätter har
återhämtat sig efter ett fall under våren 2020, även om årstakten inte är lika hög
som före pandemins utbrott.
Även antalet påbörjade småhus under 2020 bedöms för hamna på samma nivå
som 2019. Under 2021 ökar takten med sju procent enligt gällande prognos.
Småhuspriserna har ökat med över tio procent det senaste året samtidigt som
statistik tyder på att antalet sålda styckebyggda småhus ökat under de perioden
januari–oktober 2020.
Boverkets uppdaterade byggbehovsberäkning från december 2020 indikerar att
antalet påbörjade bostäder nu är i takt med befolkningsökningen i åtta av de tio
FA-regioner som har störst byggbehov. Men det finns ett stort underskott att ta
igen. Det behövs enligt beräkningen tillkomma mellan 59 000 och 66 000
bostäder årligen under åren 2020–2029 för att svara mot den förväntade
befolkningstillväxten och bygga ifatt det ackumulerade underskottet.

Bostadsmarknaden i länet
Enligt Länsstyrelsens analys av bostadssituationen för 2020 har bostadsbyggandet
fortsatt i en hög takt jämfört med senaste tjugoårsperioden. Under år 2019
färdigställdes 1 457 bostäder. Det är fler än föregående år och nästan lika många
som år 2017. Däremot ser länsstyrelsen en minskning i antalet påbörjade
byggnationer.
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Befolkningen i länet ökade med 1 411 personer förra året, vilket motsvarar 0,4
procent. Det innebär en halvering av befolkningsökningen jämfört med 2019.
Huvuddelen av befolkningsökningen skedde i Jönköping och kringliggande
kommuner. I kommunerna i södra delarna av länet innebar 2020 generellt en
befolkningsminskning, medan kommunerna på höglandet hade en mer blandad
befolkningsutveckling.
Det är 11 av 13 kommuner som bedömer att det råder underskott på bostäder i
kommunen som helhet. Endast Vaggeryd och Sävsjö bedömer att det är balans på
bostadsmarknaden. För särskilda grupper såsom ungdomar, studenter och
nyanlända uppges situationen också kritisk och flera kommuner bedömer att det är
underskott på bostäder. Bostadsbristen är i första hand knuten till kommunernas
centralorter. Sävsjö kommun bedömer till och med att det är ett överskott på
bostäder utanför centralorten. På tre års sikt gör fem kommuner bedömningen att
det är balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet.
Av de bostäder som färdigställdes i länet under 2019 var 38 procent hyresrätter,
38 procent bostadsrätter och 24 procent äganderätter. Detta kan jämföras med det
totala bostadsbeståndet där 39 procent är hyresrätter, 13 procent är bostadsrätter
och hela 48 procent är äganderätter. Hyrorna för de nybyggda hyresrätterna är
höga, cirka 6 300 kronor per månad i medelhyra för en nybyggd etta jämfört med
3 400 kronor i det befintliga beståndet. För en trea är månadshyran nästan 10 000
kronor i ett nybyggt hus.
Många kommuner uppges arbeta aktivt för att motverka vräkningar. Trots detta
var det 20 barn som berördes av vräkning förra året i tre av länets kommuner.
Underskottet på bostäder slår särskilt hårt mot hushåll som är nya på bostadsmarknaden och hushåll med lägre inkomster. Detta är också grupper som har svårt
att efterfråga nyproducerade bostäder då priserna i regel är högre än vad de har
möjlighet att betala.
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NYPRODUKTION AV BOSTÄDER
Innehåll i projektplanen 2021-2026
Arbetet med att ta fram förslag till bostadsförsörjningsprogrammets projektplan
görs i flera steg. Först tas projekt som påbörjats året innan bort. Sedan revideras
uppgifterna om befintliga projekt till aktuell tidplan och omfattning. Därefter
läggs nya projekt till projektplanen.
Nya projekt kan bestå av privatägd mark som har initierats och fått positivt beslut
via planbesked eller bygglov. Utöver det kan även projekt bestående av
kommunal mark läggas till projektplanen för att uppfylla särskilda framtida behov
som har identifierats. Projekt på kommunal mark initieras ofta genom översiktsplanen och/eller utbyggnadsstrategin.
Projektplanen innehåller även diverse enbostadshus där privatpersoner bygger sin
villa utanför projektplansområdena. Genomsnittet för den byggnationen 2016–
2020 var 94 bostäder per år. Eftersom dessa sker utanför ”ordinarie marknad” har
kommunen liten påverkansmöjlighet. I projektplanen för 2021–2026 är det inlagt
80 diverse enbostadshus per år.
Nya bostäder som tillskapas genom mindre ombyggnadsprojekt inom befintliga
detaljplaner inryms även i projektplanen. Exempel på detta kan vara om en vind
inreds till ny bostad eller om ett kontor byggs om till bostad. Genomsnittet för den
byggnationen 2017–2020 var 80 hyresrätter och 8 bostadsrätter. Eftersom dessa
sker utanför ”ordinarie marknad” har kommunen liten påverkansmöjlighet. I
projektplanen för 2021–2026 är det inlagt 65 hyresrätter och 5 bostadsrätter per år.
I projektplanen beskrivs vilka projekt som ska vara möjliga att påbörja angivet år.
Erfarenheter visar att kommunen har svårt att påverka igångsättning av
byggnation var på ett årligt överskott av möjligt byggande läggs in i projektplanen
för att klara målet om 1 000 bostäder per år.
Projektplanen är reviderad och gäller för 2021–2026. Totalt innehåller projektplanen 11 945 bostäder, vilket motsvarar 1 991 bostäder per år. Detta är en
likvärdig fördelning per år gentemot projektplanen för 2020–2025.
Av bostäderna som planeras är det 87 procent i flerbostadshus och 13 procent
småhus. Det ger årligen 1 730 bostäder i flerbostadshus och 261 småhus. Fördelningen mellan upplåtelseformer är 55 procent hyresrätter, 34 procent bostadsrätter
och 11 procent äganderätter.
I Jönköpings centralort planeras nybyggnation av 6 929 bostäder, vilket motsvarar
58 procent av total nybyggnation. I Huskvarna omfattar byggplanerna 1 858
bostäder, vilket motsvarar 16 procent. Vidare planeras 685 bostäder i Taberg, 427
bostäder i Bankeryd och 319 bostäder i Tenhult. Det finns planer på nybyggnation
i samtliga kommundelar.
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För områden som ingår i projektplanen och där utbyggnaden kommer att fortsätta
efter 2026 finns över 8 000 bostäder ytterligare planerade. Det gäller främst
fortsättning inom omvandlingsområdena Skeppsbron, Östra Munksjön och
Rosendala (Maden), förtätning på Kålgården och Råslätt samt nybyggnation på
Åsen etapp 2, Samset, Ekhagen under kraftledningen och Tahe 1:4 (Målö Ängar).
Diagram G
Antal påbörjade bostäder åren 2000–2020 samt möjligt bostadsbyggande för åren 2021–2026 fördelat på upplåtelseformer
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Förändringar i projektplanen 2021–2026
I tabellerna nedan redovisas nya och borttagna objekt i projektplanen. Exempelvis
har Skeppsbron inom Södra Munksjön delats upp beroende på byggaktör och
läget för detaljplanen. Östra Munksjön som tidigare låg inom Skeppsbrons
objektnummer har i stället fått ett eget objektnummer för att senare kunna delas
upp i etapper när omvandlingen påbörjas inom området.
De förändringar som har gjorts i projektplanen för 2021–2026 är att de större
exploateringsområdena Skeppsbron och Åsen har delats upp i kvarter eller typ av
byggnation för att lättare kunna följa byggnationen i området. Förtätningen på
Råslätt som följer efter planprogrammet på området har delats upp i mindre
specifika projekt.
Objekt som är nya i Projektplan för 2021–2026

Tabell 6
Nr.*

Objekt

I06

Klasen 10, Klasen i Jönköping
AB
Del av Råslätt 6:1 (kv.
Överum), Larssons Bygg
Lekeryd 5:3, Privatperson

K14

Göken 4, H&O Saltin AB

A101
A102

Utbyggnadstyp

Antal

Startår

Markägare

Förtätning

25

2025

Privat

Nyexplaotering

20

2026

Kommun

Nyexplaotering

15

2026

Privat

Förtätning

10

2026

Privat

* Nummer i projektplan 2021-2026
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Objekt som är borttagna i Projektplan för 2021–2026

Tabell 7
Nr.*

Objekt

Utbyggnadstyp

Antal

Kommentar

A37j
och k

Ekhagen 2:1 (stud.bost.)
Laborma/Urban Properties
Vingpennan (Kungsängen) kv. J och
K, Blue Wall/Nivika

A55b

Hisingstorp, etapp 4C

Nyexploatering

25

A67b

Förtätning/omvandling

52

Förtätning/omvandling

16

Påbörjat 2020

A71

Strandängen, etapp 2, Tosito
Tjädern 19, Rocksjöbadets Hotell &
Restaurang A6
Önskemålet 7, FB Bostad

Utgår och
planläggs som
natur
Påbörjat 2020

Förtätning/omvandling

88

Påbörjat 2020

A79

Kärnan 7, CA Fastigheter AB

Förtätning/omvandling

24

Påbörjat 2020

B09

Spädbarnet 1, Vätterhem
Stensholm 1:765, 1:777, Fagerslätt
(singeltomter)

Förtätning/omvandling

78

Påbörjat 2020

Nyexploatering

2

Påbörjat 2020

C03

Nyarp 1:369, HSB

Nyexploatering

80

D11

Norrahammar 28:1, Junehem

Förtätning/omvandling

36

E22

Månsarp 1:64, Tabergsleden AB

Förtätning/omvandling

14

F12

Odensjö 7:7, Odensjö Utveckling AB

Nyexploatering

2

H04

Mjälaryd 3:87

Nyexploatering

70

J11

Ölmstad 2:85, Junehem

Nyexploatering

12

A27

A70

B26c

Nyexploatering

349

Påbörjat 2020

Förtätning/omvandling

48

Påbörjat 2020

Projektet
senarelagt av
byggaktören.
Osäker byggstart
Påbörjat 2020
Avskrivet av
byggaktör
Påbörjat 2021
Inga tillkommande
bostäder inom
detaljplaneområdet
Påbörjat 2020

* Nummer i projektplan 2021–2026

Konsekvensanalys
Planberedskapen i kommunen är mycket god med cirka 3 200 planlagda bostäder
fördelade över hela kommunen. Projektplanen visar också på ett möjligt årligt
byggande av närmare 2 000 bostäder per år för den aktuella perioden fram till
2026. Även om allt inte kommer att påbörjas under perioden täcker planen med
god marginal det bostadsbehovet befolkningsökningen genererar om 700 bostäder
per år.
Även om bostadssituationen har förbättrats det senaste året råder det fortfarande
en brist på bostäder i kommunen. I programmet konstateras att det uppdämda
bostadsbehovet kan vara upp till 1 600 bostäder och Boverket gör bedömningen
att det 2018 fanns över 5 000 hushåll i Jönköpings kommun som var trångbodda.
Därför räcker det inte med att det byggs för att tillgodose det bostadsbehov som
den tillkommande befolkningsökningen genererar. Bostadsbristen måste också
byggas bort. Om projekten blir av någorlunda i den byggnadstakt som föreslås i
projektplanen skulle det vara möjligt att ha en bostadsmarknad i balans under
projektperioden.
Arbetet pågår nu med detaljplaner som ger möjlighet till byggandet av ytterligare
4 600 bostäder i hela kommunen. Dessutom finns en kö på projekt innehållande
ytterligare cirka 4 500 bostäder. Det ger förutsättningar för att löpande få till ett
bra flöde med nya detaljplaner, men innebär också att de som ansöker om
planbesked i dag kan få vänta några år innan detaljplanen påbörjas.
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Igångsättande av byggnationen av bostäder har blivit bättre de senaste åren, men
kommunen styr inte igångsättandet av byggandet och det råder en osäkerhet på
bostadsmarknaden i hela Sverige. Inte minst är det oklart vilken påverkan den
rådande coronapandemin får på bostadsmarknaden, både på kort och lång sikt.
Målet om att inte ianspråkta jordbruksmark för nyproduktion av bostäder samt
målet om att 70 procent av bostäderna ska utgöras av förtätning eller omvandling
riskerar att hamna i konflikt med målsättningar om bostadsproduktionen i
kommunen. Detta gäller inte minst målet om att uppföra 200 småhus per år
fördelat på hela kommunen och då framför allt avseende kransorterna där det är
svårare att förtäta än i tätorterna. I projektplanen ligger det strax över 200 småhus,
vilket innebär att vid förseningar eller om byggnation inte kommer igång finns en
risk för att målet inte uppnås. Det kan jämföras med antalet flerbostadshus i
projektplanen där det finns runt dubbelt så många planerade som målet.
Trycket på småhus förväntas även vara extra stort de närmaste åren då det är
många som är i åldrar när detta är särskilt vanligt att bilda familj. Dessa
efterfrågar ofta både ett större boende än vad som är vanligt i lägenheter och en
egen tomt. Om det inte går att få till ett tillskott om 200 småhus per år alternativt
flyttkedjor som frigör fler småhus är det risk att många inte kan bo som de önskar
och att ännu fler väljer att flytta till grannkommunerna.
En ny utbyggnadsstrategi är under framtagande i kommunen med sikte mot
200 000 invånare, i den strategin kommer olika avvägningar att göras för att
hantera vissa av ovan nämnda målkonflikter.
Antalet personer som är 80 år och äldre i befolkningen kommer att öka till 2030.
Många av dessa bor i dag i småhus och efterfrågar ett smidigare boende. Här är
trygghetsboenden en boendeform som skulle kunna passa många äldre. En positiv
bieffekt med byggandet av trygghetsboende är att det har potential att frigöra
småhus för barnfamiljer. En utredning om möjligheterna för fler trygghetboende i
kommunen pågår och förväntas vara klar under året.
För ett flertal grupper inom socialtjänsten och för flyktingar är situationen på
bostadsmarknaden extra svår. För dessa grupper är ofta nyproducerade vanliga
lägenheter inte ett alternativ då kostnaderna är för höga. Om det skulle vara
möjligt att få till en större rörlighet på bostadsmarknaden skulle det vara positivt
för dessa grupper i och med att det kan frigöra lägenheter med lägre hyror.
Här krävs också att kommunen tillsammans med både privata och kommunala
hyresvärdar tar ett stort ansvar för att tillgodose behovet för de som har det allra
svårast på bostadsmarknaden. Annars kan det leda till att skäliga boendeförhållanden inte kommer att kunna upprätthållas och att samhället belastas med dyra
tillfälliga boendelösningar.
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Projektplan 2021–2026
Nybyggnadsobjekt åren 2021–2026 efter år då byggnationen förväntas
påbörjas samt kvarvarande objekt efter 2026 (gråtonade tal)

Tabell 8

Kartsida

Obj.
nr

Objekt

2021 2022 2023 2024

20252026

Efter
2026

Uppl.form

Finns
DP?

Bebygg.typ

1

A08b Domstolen 1, Tosito

160

H/B

Ja

F/O

1

A10

70

B

Ja

F/O

H/B

Pågår

F/O

B

Ja

F/O

135

2

Hälsan 5, Tosito
Munksjö fabriksområdet (södra)
A14c
etapp 3, Tolust
A15a Skeppsbron kv. 9, Skanska

2

A15b Skeppsbron kv. 5, 6, 7 & 8, HSB

232

2

A15c

2

3

Skeppsbron kv. 10 och 11
Skeppsbron kv. 13, 15, 18-19
A15d
och 21-22
A15e Skeppsbron kv. 1 och 2
Skeppsbron kv. 14, 17, 20, 23 &
A15f
25
A20 Fågeln 13, HSB

3

A21

4

A37b

4

A37b

4

A37g

4

A37g

4

A37g

5

A49a

Flora 5, GÖPE
Vingpennan (Kungsängen) kv.
B1
Vingpennan (Kungsängen) kv.
B2
Vingpennan (Kungsängen) kv.
G1, PEAB
Vingpennan (Kungsängen) kv.
G2, House of Nordic Proj.utv.
Vingpennan (Kungsängen) kv.
G3, Willhem AB
Samset (grupphus), HSB

5

A51

Åsen 1:2 m.fl.

2
2
2

5
5
5
6
6
7
7

A67c

7

A67d Strandängen, etapp 3, Tosito

3

A72

4

A73

1

A74

2

A75

2

A75a Öbon 1 (studentrum), Vätterhem

2

A75b Övermannen 20, Vätterhem

2

A75c

Önskedrömmen 21, Vätterhem

140

82

H/B

Ja

F/O

H/B

Ja

F/O

H/B

Nej

F/O

H

Pågår

F/O

H/B/Ä

Nej

F/O

48

B

Ja

F/O

14

B

Ja

F/O

70

H

Pågår

F/O

70

B

Pågår

F/O

39

B

Ja

F/O

7

Ä

Ja

F/O

54

H

Ja

F/O

Ä

Ja

N

90

53

180
100

200

300

190
500

19

23

21
315

220

50

100

H/B/Ä Pågår

N

H

Pågår

N

110

H

Pågår

N

100

B/Ä

Pågår

N

76

H

Ja

N

5

H

Ja

N

170

H

Ja

F/O

Strandängen, etapp 3, Vätterhem
Ekhagen (under kraftledningen)
Vättersnäs 1:1 (Sannaängen),
Kamelia Samhällsfastigheter AB
Jönköpings Tändsticksfabrik 1
m.fl.
Förtätning Råslätt, Vätterhem

255

130

A51a Åsen 1:2 m.fl. kv. Q & R, Tornet
A51bÅsen 1:2 m.fl. kv. E, Kommunen
c
A51d Åsen 1:2 m.fl. kv. H och I
A55a Hisingstorp, etapp 4C, Asplunds
Hisingstorp, etapp 4C, Roten
A55c
fastigheter och förvaltning
A67a Strandängen, etapp 2, Vätterhem

220

79

160

100

125

H

Ja

F/O

80

80

70

B

Ja

F/O

H/B

Nej

N

H

Ja

F/O

50

H

Pågår

F/O

50

H

Pågår*

F/O

H

Pågår

F/O

H

Pågår

F/O

H

Ja

F/O

200
35

50

150

210
50

110
50

Fortsättning nästa sida
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Projektplan 2021–2026, forts. från föregående sida
Tabell 8

Nybyggnadsobjekt åren 2021–2026 efter år då byggnationen förväntas påbörjas
samt kvarvarande objekt efter 2026 (gråtonade tal)

Kartsida

Obj.
nr

Objekt

5

A76

1

A78a

1

A78b

Skålen Övre 16, HP boendeutv.
Jungmannen 2, 3 och 4,
Jönköpings pastorat
Jungmannen 5, VBAB

1

A83

1

A85

1

A86

1

A87

1

A88

1

A89

3

A90

4

A91

1

2021

2022

2023

2024

20252026

Efter
2026

Uppl.form

Finns
DP?

Bebygg.typ

B

Ja

F/O

H/B

Pågår

F/O

20

H/B

Pågår

F/O

Jupiter 13

120

H

Ja

F/O

Pilten 15, Statte Fastighets AB

50

H

Pågår

F/O

48

H

Pågår

F/O

150

H/B

Pågår

F/O

H

Pågår

F/O

H

Nej

F/O

H

Nej

F/O

60

H

Pågår*

F/O

A92

Peru 4, Ekblads Fastighets AB
Preussen 20, Midroc Properties
Development AB
Väster 1:1 "Grävlingen",
Brandtornet/Castellum
Hackspetten 7, Svenska
Alliansmissionen
Vandringsmannen 1-2,
Riksbyggen
Förtätning Österängen,
Vätterhem
Jupiter 7, Bygginvest

12

H

Nej

F/O

6

A93

Räven 18, Willhem

5

A94

5

A95

3

A96

Samset 1:1 (etapp 4), HSB
Samset 1:1 och 4:1,
HSB/Kommunen
Vårdaren 8, Riksbyggen

1

A97

Bäret 2, Nivika

13

3

A98

Vårelden 1, Kommunen

20

1

A99

Kålgården (John Bauergatan)

50

2

A100

Östra Munksjön

1

A101

2

A102

8

B05a

8

B05b

Klasen 10, Klasen i Jönköping AB
Del av Råslätt 6:1 (kv.
Överum), Larssons Bygg
Sömnaden 6, Maden, Junesco
Fastigheter
Budkaveln, Rosendala (Maden)

8

B06

9

B10

10

B26a+i

10

B26b+f

10

B26g

10

B26h

9

B27

Union 2 (Huskvarna Stadshus)
Slåtterkarlen 2-4 (f.d. del av
Öxnehaga 2:1), HP
Boendeutveckling
Stensholm 1:781-1:782,
Fagerslätt (flerbostadshus)
Stensholm 1:769 och 1:791,
Fagerslätt (grupphus),
Byggvision
Stensholm 1:425 del av,
Fagerslätt (flerbostadshus)
Stensholm 1:425 del av,
Fagerslätt (flerbostadshus)
Slåttertiden 1, Vätterhem

8

B30

Brunstorp 1:55, Nivika

36
30
12

40

190
20
80

70

H

Nej

F/O

78

48

50

B/Ä

Pågår

N

50

100

20

H/B

Nej

N

100

140

H/B

Nej

F/O

H

Nej

F/O

H

Nej

F/O

100

H/B

Pågår

F/O

6 000

H/B/Ä

Nej

F/O

25

H

Nej

F/O

20

H

Nej

F/O

H/B

Ja

F/O

H/B

Nej

F/O

H

Pågår

F/O

75

H

Ja

F/O

100

H/B

Ja

N

B

Ja

N

80

H

Nej

N

60

B

Nej

N

H

Pågår

F/O

H/B

Nej

F/O

100

170
100

200

70
118

17

88
150

100

700

Fortsättning nästa sida
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Projektplan 2021–2026, forts. från föregående sida
Nybyggnadsobjekt åren 2021–2026 efter år då byggnationen förväntas påbörjas
samt kvarvarande objekt efter 2026 (gråtonade tal)

Tabell 8

Kartsida

Obj.
nr

Objekt

2021

2022

2023

2024

20252026

Efter
2026

Uppl.form

Finns
DP?

Bebygg.typ

9

B31

Valplatsen 2, 3, 5 och 8, Nivika

100

150

200

100

H/B

Pågår

F/O

8

B32

Rosengård 14, Hökerum Fastigheter

10

B33

Jöransberg 1:30, AEM Byggkonsult

60

H

Nej

F/O

20

Ä

Nej

N

11

C02

Attarp 2:425, Junehem

11

C14a

11

C14b

11

C14c

11

C16a

Bankeryds-Målskog 10:2 m.fl.
Bankeryds-Målskog 10:2 m.fl.
Ärevarvet bostadsfast. AB
Bankeryds-Målskog 10:2 m.fl.
Soluppgång i Trånghalla AB
Sjöåkra 1:36-1:63, Trivselhus

H

Ja

F/O

22

B/Ä

Pågår

F/O

12

Ä

Nej

F/O

14

Ä

Nej

F/O

Ä

Ja

F/O

11

C16b

11

C17

11

C18

11

C19

Sjöåkra 1:23, Sjöåkra Fastighets AB
Bankeryds-torp 1:11, Torps Gård,
Ditt nya hem AB
Backen 1:141, Jonsons Fastigheter
Backen AB
Attarp 2:343, Junehem

B

Ja

F/O

Ä

Ja

N

30

H/B/Ä

Ja

F/O

11

C20

Attarp 2:93, Junehem

20

11

C21

12

D05a

12

D05b

12

D06

13

D17

Horstorp 1:2, Horstorps Gård, Nordr
Hovslätts ängar, etapp 1, Pålssons
Bygg AB
Hovslätts ängar, etapp 1, Invima
Hovslätts ängar, etapp 2, Pålssons
Bygg AB
Flahult 2:328, Ekeblads Bostad

13

D18

Lilla Åsa 3:303

14

E03

14

E04a

14

E04b

15

E20

Tahe 3:47, Junehem
Tahe 1:130 (f.d. del av Tahe 1:66),
OBOS
Tahe 1:130 (f.d. del av Tahe 1:66),
Eksjöhus
Månsarp område C

15

E20a

Månsarp 1:456, GBJ Bygg AB

15

E20b

15
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Månsarp 1:451-1:455 och 1:4571:460, OBOS
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E23

Tahe 1:4 (Målö Ängar), etapp 3
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Bottnaryds Prästgård 1:52, Junehem
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Bottnaryds Prästgård 1:182
Bottnaryds Prästgård 1:182
(Tranbärsvägen)
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Fortsättning nästa sida

35

785

Projektplan 2021–2026, forts. från föregående sida
Nybyggnadsobjekt åren 2021–2026 efter år då byggnationen förväntas påbörjas
samt kvarvarande objekt efter 2026 (gråtonade tal)

Tabell 8

Kartsida

Obj.
nr

Objekt

18

H06

18

H07

18

H08

18

H11

18

H12

19

I01

Ljungarp 1:9, Trivselhus
Tenhult 24:47,
Herrgårdsgärdet
Öggestorp 3:1, Privat
fastighetsägare
Ljungarp 1:20
Häljaryd 1:299, Norama
Häljaryd AB
Lekeryd 2:3

19

I05

Lekeryd 2:34, Larssons Bygg

19

I06

Lekeryd 5:3, Privatperson

19

J03b

Kaxholmen 6:267, Junehem

20

J10

Ölmstad

5

20
21

K06
K09

Gränna Söder, etapp 2
Visingsö, Rökingevägen

3

21

K13

Örserum 3:11, Thermobyggen

20

K14

Göken 4, H&O Saltin AB
Diverse enbostadshus
Utanför projektplansområde
Mindre ombyggnadsprojekt
Inom befintliga detaljplaner
TOTALT

2021

2022

2023

2024

20252026

Efter
2026

6
15

60

60

110

10

10

5

35

10
5
15
20

28

15

20
15

39
35

50

120

50

16

Uppl.form

Finns
DP?

Bebygg.typ

Ä

Pågår

F/O

H/B/Ä Pågår

N

Ä

Pågår

N

H

Pågår

F/O

H/B/Ä

Nej

F/O

B/Ä

Ja

N

H

Ja

F/O

Ä

Nej

N

H

Ja

N

H

Ja

N

H/B/Ä Pågår
Ä
Ja

N
N

B

Pågår

F/O

10

H

Nej

F/O

80

80

80

80

160

Ä

N

70

70

70

70

140

H/B

F/O

1 920

2 130

2 647

2434

Uppl. form = Upplåtelseform
H = Hyresrätt
B = Bostadsrätt
Ä = Äganderätt
DP = Detaljplan
Pågår* = Planprogram pågår
Bebygg. typ = Bebyggelsetyp
F/O = Förtätning/Omvandling
N = Nyexploatering

2021–2026: Totalt 11 945 bostäder = cirka 1 991 bostäder per år
2021–2024: Totalt 9 131 bostäder = cirka 2 282 bostäder per år

36

786

2 814 8 155

Planerad byggnation fördelad på år, hustyp samt upplåtelseform
2021–2026

Tabell 9

Fördelning per år

2021

2022

2023

2024

2025–2026

Totalt, %

85
15

87
13

88
12

86
14

88
12

87
13

Upplåtelseform (Antal)
Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt
Totalt

1 170
545
205
1 913

1 171
764
195
2 130

1 654
731
262
2 647

1 317
839
278
2 434

1 290
1 194
330
2 814

55
34
11
100

Inom Jönköping C (%)
Inom Huskvarna (%)

64
12

60
16

65
12

55
20

49
18

58
16

Hustyp (%)
Flerbostadshus
Småhus

Tabell 10

Planerad byggnation fördelad efter kommundel och upplåtelseform 2021–2026

Kommundel
Jönköping
Huskvarna
Bankeryd
Hovslätt/Norrahammar
Taberg/Månsarp
Barnarp
Bottnaryd
Tenhult
Lekeryd
Kaxholmen/Skärstad/Ölmstad
Gränna/Visingsö
Diverse enbostadshus
Mindre ombyggnadsprojekt
Totalt

Hyresrätt

Bostadsrätt

Äganderätt

Summa

4 344

2 445

140

6 929

1 091
121
0
322

747
161
131
255

20
145
80
108

1 858
427
211
685

20

88

72

180

61
84
40
44
85

0
74
24
0
118

12
161
21
0
31

73
319
85
44
234

0

0

480

480

390

30

0

420

6 595

4 073

1 270

11 945
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RÖKINGE

TEKNISKA KONTORET

1 (1)

Berörda remissinstanser

Remissutgåva av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 2021-2026 (KBFP 2021-2026)
Tn/2021:84

Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på det av KBFP-gruppen
upprättade förslaget till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram för 2021-2026.
Programmet går att ladda ned från kommunens hemsida www.jonkoping.se genom
att söka på KBFP eller bostadsförsörjningsprogram.
Programmet kommer efter remissförfarandet att behandlas av tekniska
nämnden den 25 augusti 2021 och avses att fastställas av kommunfullmäktige
den 7 oktober 2021.
Frågor med anledning av det nu upprättade programmet besvaras av
Malin Strömberg, tel 036-10 24 45 eller Andreas Zeidlitz, tel 036-10 57 30.
Eventuellt yttrande skickas till Jönköpings kommun, Tekniska nämnden,
551 89 Jönköping eller tekniska@jonkoping.se.
Yttrande skall vara Tekniska nämnden tillhanda senast den 27 maj 2021.

TEKNISKA NÄMNDEN

Lynn Carlsson

Thomas Bergholm

Ordförande

Teknisk direktör

jonkoping.se | Tfn 036-10 50 00
Postadress 551 89 Jönköping
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 4465
Tid:

2021-04-20 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 59
Projekt - RE:Agera grön omställning och digitalisering
för hållbar utveckling av näringslivet i Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2021/698
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Bevilja Energikontor Norra Småland, 1 304 000 kr, under
förutsättning att övrig medfinansiering infrias.
2. Finansiering sker med 1:1-medel
Sammanfattning
Pandemin har slagit hårt mot flera branscher i vårt län och de som drabbats
hårdast av varsel under det gånga året är hotell- och restaurangverksamhet
följt av tillverkningsindustri. Mot denna bakgrund avser föreliggande
projekt stärka näringslivets återhämtningsförmåga genom grön och digital
omställning.
Energikontor Norra Småland söker resterande medfinansiering för projektet
inom Tillväxtverkets utlysning React-EU.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01
 Projektansökan RE:AGERA
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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1(2)

RJL 2021/698

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

RE:AGERA - grön omställning och
digitalisering för hållbar utveckling av
näringslivet i Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö beslutar
1. Bevilja Energikontor Norra Småland, 1 304 000 kr, under förutsättning att
övrig medfinansiering infrias.
2. Finansiering sker med 1:1-medel

Sammanfattning
Pandemin har slagit hårt mot flera branscher i vårt län och de som drabbats
hårdast av varsel under det gånga året är hotell- och restaurangverksamhet följt av
tillverkningsindustri. Mot denna bakgrund avser föreliggande projekt stärka
näringslivets återhämtningsförmåga genom grön och digital omställning.
Energikontor Norra Småland söker resterande medfinansiering för projektet inom
Tillväxtverkets utlysning React-EU.

Information i ärendet
Projektets övergripande mål är stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning,
hållbar tillväxt och koldioxidneutralitet samt stärkt attraktivitet av näringslivet i
Jönköpings län. Målsättningen är att stärka förutsättningar för små- och
medelstora företag i Jönköpings län att genomföra insatser för grön omställning
och digitalisering för hållbar utveckling genom kunskap och rådgivning inom
resurs- och energieffektivisering, cirkulär ekonomi samt övergång till förnybart
och elektrifiering.
Projektet har två delmål:
Delmål 1: öka det regionala näringslivets förmåga till grön omställning och
digitalisering för hållbar utveckling med företagsstärkande insatser.
Delmål 2: mobilisera och kapacitetsutveckla det företagsfrämjande systemet inom
grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling.
Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Jönköpings län. Primär
målgrupp är tillverkande industri. Sekundär målgrupp är besöks-, turism- och
resebranschen eller andra små- och medelstora företag som är drabbade av
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RJL 2021/698

pandemin. Vidare riktar sig projektet till aktörer inom det företagsfrämjande
systemet.
Projektet ska leda till effekter inom flera av den regionala utvecklingsstrategins
delstrategier, exempelvis:
 Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar belastningen på
miljö, klimat och förbrukningen av jordens resurser
 Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i näringslivet och samhälle
 Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
 Bidra till en ökad digital mognad för en hållbar digitalisering och
utveckling

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01
Projektansökan RE:AGERA

Beslut skickas till
Energikontor Norra Småland

REGIONLEDNINGSKONTORET

Ulf Fransson
T.f Regional Utvecklingsdirektör

815

Anna Olsson
Sektionschef Hållbar utveckling

Ansökan om stöd
1.1

Allmänna uppgifter

Projektnamn: RE:AGERA - grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling av
näringslivet i Jönköpings län
Ansökansid: 199470
Ärendeid: 20310606
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION JÖNKÖPINGS LÄN

1.2

Stödsökande

Namn: REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Box 1024
55111 Jönköping
Sverige

Org.Nr: 232100-0057

Arbetsställe
Namn: Inköp
Postadress:
Östra Storgatan 67
55321 Jönköping

Arb.ställenr.: 58694985
Besöksadress:
Östra Storgatan 67
55321 Jönköping

Entré

1A

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja
Hemsida https://www.rjl.se/energikontoret

1.3

Samverkanspart

1.4

Betalningssätt

1.5

Projektinformation

Typ av konto: Bankgiro
Kontonummer: 935-2683
Detaljerad info:

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
Omställning avgörande för SMF Genom Parisavtalet och FN:s Agenda 2030 har världens länder
enats om att bekämpa klimatförändringarna och säkerställa hållbar energi till alla. Pandemin
har bidragit till att CO2-utsläppen från svensk produktion minskade med 11 % under andra
kvartalet 2020 jämfört med det första. Tyvärr är minskningarna inte långsiktiga då de skedde på
bekostnad av jobb, välfärd och hälsa. Som verktyg för att nå målen inom EU:s gröna giv har EU
tagit fram en taxonomi över vad som är en miljömässigt hållbar investering. Endast de företag
som anpassar sig till detta kommer att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Enligt Svensk
Exportkredit har pandemin snabbat på storföretagens omställning medan övrig exportbransch
behöver följa efter för att vara konkurrenskraftiga. För Jönköpings län med många små- och
medelstora företag bedöms därför behovet vara stort.
Återhämtning genom grön omställning
För många företag är det största hotet just nu inte klimatkrisen utan effekterna av pandemin. En
fjärdedel av antalet anställda i näringslivet är eller har varit permitterade mellan april 2020 till
mars 2021, där Jönköpings län har näst högst andel i Sverige. Hårdast drabbat är hotell- och
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restaurang följt av tillverkningsindustri, branscher som återfinns i stor utsträckning i länet.
Projektet avser att stärka näringslivets återhämtningsförmåga genom grön och digital
omställning.
Rådgivning och coachning ökar takten
Energikontor Norra Småland har genom tidigare satsningar nått ut till företag med relativt små
organisationer där ledningen är involverad i den dagliga styrningen av produktionen. Kapacitet
och förmåga att driva större förbättringsarbeten eller att arbeta med affärsutveckling är låg.
Kunskapsnivån är i regel låg men företagen förstår ofta vikten av att förbättra hållbarhetsarbetet
och att genomföra åtgärder. Tidsbrist påverkar företagen som inte har tid att själva sätta sig in i
annat än kärnverksamheten, vilket får till följd att hållbarhetsarbetet prioriteras ned. För
omställningen behöver företag kunskap samt stöttning med att prioritera och genomföra
åtgärder för ökad energi- och resurseffektivitet, cirkulär ekonomi, fossilfrihet och digital
omställning för hållbar utveckling.
Stor potential till sänkta kostnader
Energikontoret har 9 års erfarenhet av främjande arbete mot små och medelstora företag,
främst inom tillverkande industri. God kännedom finns om företagens utmaningar genom de
nationella satsningarna Regionala Noder för energikartläggningsstöd och
Energieffektiviseringsnätverk. Beprövade metoder visar att det finns god potential att
energieffektivisera och sänka kostnader genom ändrade beteenden, arbetssätt, behovsstyrning,
energivisualisering och optimering av processer. Företagen kan även få stöd för investeringar
inom energieffektivisering och energikonvertering. Utifrån kontakter med näringslivet vet vi att
insatserna är viktiga och nödvändiga för att stärka företagens förutsättningar att klara av
utmaningarna under pandemin och stå rustade för den om möjligt ännu större klimatkrisen.
Målsättningen är i linje med EU:s och Sveriges klimatmål samt bidrar till visionen i Jönköpings
regionala utvecklingsstrategi om Jönköping som Sveriges mest hållbara, attraktiva och
tillgängliga region.
Mångfald ger konkurrenskraft
Studier visar samband mellan mångfald och tillväxt i små- och medelstora företag. De som
arbetar för mångfald och jämställdhet har större chans att tillgodose sina kompetensbehov
vilket också är en av de stora utmaningarna för att företag ska stärka sin konkurrenskraft.
Senare i ansökan anges hur mångfald är integrerat. Energikontor Norra Småland är en del av
Region Jönköpings län och har i uppdrag att främja energieffektivitet, förnybar energi och
omställning av energisystemet i Jönköpings län. Ordinarie verksamhet består av ledning och
utveckling. Projektet är förankrat i Energikontorets styrgrupp med representanter från region,
kommun, länsstyrelse, lärosäten och näringsliv.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
Projektets övergripande mål är stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning, hållbar tillväxt
och koldioxidneutralitet samt stärkt attraktivitet av näringslivet i Jönköpings län. Projektets
målsättning är att stärka förutsättningar för små- och medelstora företag i Jönköpings län att
genomföra insatser för grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling genom
kunskap och rådgivning inom resurs- och energieffektivisering, cirkulär ekonomi samt övergång
till förnybart och elektrifiering.
Projektet har två delmål.
Delmål 1: öka det regionala näringslivets förmåga till grön omställning och digitalisering för
hållbar utveckling med företagsstärkande insatser.
Aktiviteterna som ska leda till måluppfyllelse utgörs av behovsstyrd företagsnära coaching och
rådgivning med fokus på grön omställning. Deltagande företag förväntas vid projektslut ha
genomfört åtgärder eller tagit beslut om åtgärder som bidrar till grön omställning av deras
verksamhet, exempelvis inom energi- och resurseffektivisering, cirkulär ekonomi, fossilfrihet,
förnybar energi och digital omställning för hållbar utveckling. Ökad kunskap och insikter ska
bidra till en strukturell förändring i företagens arbete med grön omställning och bidra till
bestående resultat efter projektavslut.
Delmål 2: mobilisera och kapacitetsutveckla det företagsfrämjande systemet inom grön
omställning och digitalisering för hållbar utveckling.
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Aktiviteterna som ska leda till måluppfyllelse utgörs av kartläggning av samverkansmöjligheter
inom det företagsfrämjande systemet samt identifiering av näringslivets behov för grön
omställning. Deltagande aktörer förväntas vid projektslut ha bättre kännedom och kunskap om
varandras kompetenser och styrkor för att lättare kunna hänvisa företag inom det
företagsfrämjande systemet avseende grön omställning. Aktörerna är mobiliserade inför
kommande ERUF-program som resulterar i fler och bättre projekt med målsättning om att
bidra till grön omställning i länets företag, vilket bidrar till bestående resultat efter
projektavslut. Projektperioden är 2021-08-01 till 2023-10-30. Projektägare är Energikontor
Norra Småland som är en del av Regions Jönköpings läns organisation.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Jönköpings län. Primär målgrupp är
tillverkande industri. Sekundär målgrupp är besöks-, turism- och resebranschen eller andra
små- och medelstora företag som är drabbade av pandemin. Vidare riktar sig projektet till
aktörer inom det företagsfrämjande systemet. De olika branscherna inom tillverkande industri
samt inom besöks-, turism- och resebranschen utgör inte en homogen grupp av företag utan
företag inom samma bransch kan ha helt olika förutsättningar, bl.a. beroende på vilket
kundsegment de har. Det innebär att företag inom samma bransch kan ha drabbats olika hårt av
pandemin och därmed ha olika stort behov av stöd för omstart och omställning. En rapport från
Svensk Näringsliv (Konjunkturläget Jönköpings län 2020) menar att det inte går att
generalisera branscher just på grund av att det inom samma bransch finns väldigt olika typer av
företag med mycket olika verksamheter. Projektet exkluderar därför ingen bransch eller
inriktning på företag inom målgruppen och når på så sätt så många drabbade företag som
möjligt. Inom det företagsfrämjande systemet kommer projektet att rikta sig till aktörer som
idag arbetar med att bidra till grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling. Mer
specifikt rör det sig om Science Park, Almi, Region Jönköpings län/Regional utveckling,
LEADER och Länsstyrelsen i ett inledande skede. Projektet kommer även att ta kontakter med
andra aktörer eller funktioner inom det företagsfrämjande systemet vars primära
främjandeverksamhet utgörs av andra områden än grön omställning och digitalisering, men där
vi ser att dessa aktörer är en stor tillgång för det gröna främjandesystemet, särskilt inom
cirkulär ekonomi. Exempel på sådana aktörer är kommunala näringslivskontor samt aktörer
såsom Samhall, Coompanion, kommuners arbetsmarknadsavdelningar, Arbetsförmedlingen, Sfi
etcetera.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?
Grön omställning
De förväntade resultaten vid projektavslut är att 191 företag fått rådgivning och ökad kunskap
om hur de kan uppnå minskade kostnader för resursanvändning avseende t.ex. energi, vatten
och råmaterial samt vetskap om hur verksamheten kan bidra till fossilfrihet. Företagen har fått
kunskap för att jobba vidare långsiktigt på egen hand med sitt omställningsarbete. Projektet har
bidragit till minst 20 genomförda eller planerade åtgärder hos minst 15 företag. Dessa bidrar till
att företag tar steg framåt i sin omställning inom bland annat energi- och resurseffektivisering,
cirkulär ekonomi, fossilfrihet, förnybar energi, grön profilering och digital omställning för
hållbar utveckling. Exempel på åtgärder är energi- eller resurskartläggning och efterföljande
åtgärder, framtagande av energianvändningsprofil och analys av effektuttag, genomförande av
nulägesanalys av cirkularitet i verksamheten, utformning av handlingsplan för utveckling av
cirkulära affärsmodeller och övergång till förnybara energikällor. Inom grön profilering kan
åtgärder exempelvis vara att utarbeta strategi för grön profilering, marknadsföring av företagens
hållbarhetsarbete och varumärkesbyggande arbete. Deltagande företag har vid projektavslut
kännedom om goda exempel hos andra företag i länet. Detta har resulterat i ökad kunskap och
inspirerat företag att vidga sina vyer kring deras egna möjligheter och investeringsbeslut.
Deltagande företag har mer kunskap om möjligheterna med cirkulära affärsmodeller. En
delmängd av deltagande företag har vid projektavslut en nulägesanalys och handlingsplan för
att ställa om till en cirkulär affärsmodell. En delmängd av deltagande företag har påbörjat
utvecklingen av cirkulära affärer och tjänster som kan öka tillväxt och intäkter på både lång och
kort sikt.
Digital omställning
Deltagande företag har vid projektavslut ökad kunskap om digitalisering för att visualisera och
styra användningen av resurser, exempelvis vatten, energi, råmaterial. Nyttan är att företagen
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förstår hur användningen av resurser kan optimeras genom enkla metoder för mätning och
visualisering. Företagen har vid projektavslut stärkt sin kapacitet för digital samverkan genom
ökad kunskap om olika plattformar för digital samverkan, teknik och utrustning som är lämplig
och hur företag leder och deltar i digitala möten. Nyttan är lägre kostnader och utsläpp för
undvikna resor och möjlighet att på ett effektivare sätt kommunicera med kunder och
leverantörer.
Stärka främjandesystemet
Företagsfrämjande aktörer i länet har bättre kännedom och kunskap om varandras
kompetenser och styrkor för att lättare kunna hänvisa företag inom systemet avseende grön
omställning. Minst 15 företagsfrämjande aktörer har ökat sin kunskap inom grön omställning av
näringslivet. Företagsfrämjande aktörer är mobiliserade inför kommande ERUF-program som
resulterar i fler och bättre projekt med målsättning om att bidra till grön omställning i länets
företag.
Hållbarhetsaspekternas bidrag
Hållbarhetsaspekterna MÅNGFALD och MILJÖ är viktiga och bidrar till projektets
genomförande och resultat genom följande:
MÅNGFALD. Företag som har tagit del av projektets insatser har kännedom om fördelarna
som ett väl integrerat mångfalds- och jämställdhetsarbete leder till. Genom att
underrepresenterade grupper har lyfts i rådgivning och spridning av goda exempel (t.ex. att
rådgivningen redogör för företag som framgångsrikt arbetat med social hållbarhet) har företag
försetts med information, argument och inspiration att genomföra ett eget framgångsrikt
mångfaldsarbete. Vid projektavslut har företag kunskap om den bredd av kompetenser och
erfarenheter som mångfaldsarbete medför, vilket har stärkt företagens förmåga att tillgodose
sitt kompetensbehov samt förbättra sin affärsutveckling och konkurrenskraft.
MILJÖ. Hållbarbetsaspekten MILJÖ är en grundbult i projektets alla mål och aktiviteter och
bidrar per definition till projektets genomförande och uppnådda resultat.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?
Effekten av resultaten och nyttan för målgruppen
Resultaten kommer att ha inverkan på det fortsatta arbetet med grön omställning och
digitalisering för hållbar utveckling hos näringslivet. Genom den ökade medvetenheten,
kunskapen och stärkta förmågan som projektet tillfört målgruppen ges de förutsättningar som
behövs för att fortsätta arbeta med omställningen mot en grönare och mer digitaliserad
verksamhet. Det företagsfrämjande systemet har genom projektet mobiliserats inom grön
omställning vilket bidrar till bättre utväxling av framtida projekt och erbjudanden riktat mot
länets företag.
Detta händer med projektverksamheten efter projektperiodens slut
Projektresultat integreras löpande in i ordinarie verksamhet hos de företag och organisationer
som medverkat i projektet. Energikontoret är en projekt- och uppdragsinriktad verksamhet som
kommer att utveckla nya projektsatsningar baserade på behov identifierade i detta projekt.
Vem ansvarar för att resultaten används efter projekttidens slut
Energikontoret ansvarar för förvaltningen av resultaten och att se till att erfarenheterna från
projektet kan överföras till nya sammanhang för vidareutveckling.
Hur ni i projektet kommer att integrera hållberhetsaspekterna på lång sikt
Projektet kommer integrera hållbarhetsaspekterna MILJÖ (grön omställning av näringslivet)
och MÅNGFALD (lyfta fram underrepresenterade grupper och bättre förutsättningar för digitala
samverkan) på lång sikt genom att verka för en strukturell förändring hos deltagande företag
samt att hållbarhetsaspekterna blir en naturlig del av framtida samverkan mellan
företagsfrämjande aktörer. I den strukturella förändringen hos företagen ska projektet verka för
att MILJÖ och MÅNGFALD integreras i företagens hållbarhetsarbete såväl internt som externt
vilket bidrar till att stärka tillväxten hos företagen. Projektets lärdomar avseende
hållbarhetsaspekterna kommer att tas med i framtida projekt och satsningar samt förmedlas till
andra företagsfrämjande aktörer och företag som Energikontoret samverkar eller har kontakt
med.
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Projektets bidrag till hållbar regional tillväxt
Projektets övergripande mål är stärkt konkurrenskraft, hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och
bättre attraktivitet genom grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling av
näringslivet i Jönköpings län. Förutom tillväxt för den primära och sekundära målgruppen
bidrar projektet till regional tillväxt för företag som levererar produkter och tjänster kopplat till
grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling. Projektet kommer på flera sätt ha
bidragit till den Regionala Utvecklingsstrategins (RUS:ens) vision om att Jönköpings län år
2035 är Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region samt visionen om ett
klimatsmart Plusenergilän senast 2045 (uttryckt i klimat- och energistrategin för Jönköpings
Län). Avseende RUS:ens vision kopplar projektet starkt till strategin om en hållbar ekonomisk
tillväxt i näringsliv och samhälle eftersom projektets samtliga aktiviteter har som målsättning
att stärka länets företag med fokus på grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling.
Projektet bidrar till genomförandet av flera åtgärder i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för
minskad klimatpåverkan, bland annat "ökat samarbete och vägledning för näringslivet" samt
åtgärder med målsättningen om att fler företag använder cirkulära affärsmodeller.

Hur ska projektet organiseras och styras?
Projektgrupp
En projektledare (65 %) ansvarar för projektets operativa arbete i samarbete med
projektgruppen som består av delprojektledare 1 (65 %), delprojektledare 2 (30 %), ekonom (20
%), kommunikatör (40 %), grön-profileringsresurs (20 %) och delprojektledare 3 (36 %).
Samtliga tjänster finns på Energikontor Norra Småland. Stödfunktioner inom ekonomi,
administration och ledning Energikontor Norra Småland ansvarar för projektledning och
projektadministration. Projektledaren och projektgruppen har inom organisationen stöd av
enhetschef och teamledare som stöttar och följer upp projektet tillsammans med ekonom
månatligen plus andra regelbundna avstämningar avseende budget, resurser och prioriteringar.
Svårare strategiska prioriteringar och beslut lyfts när så krävs till styrgruppen. Energikontor
Norra Småland är en del av Region Jönköpings län och har därför den kompetens och de
resurser som behövs för att göra inköp och upphandlingar genom Regionens
upphandlingsavdelning.
Styrgrupp
Styrgruppen består av representanter för de aktörer som har påverkan för projektets resultat
och som har mandat att påverka projektets möjligheter att nå framgång. Styrgruppen har till
uppgift att fatta strategiska beslut som rör projektet, följa projektet, ansvara för ekonomi- och
målstyrning. Arbetet är strategiskt och proaktivt och i nära dialog med projektledaren.
Uppdelningen, mellan det strategiska arbetet som styrgruppen gör och det operativa arbetet
som Energikontorets projektorganisation med projektledare och projektmedarbetare utför, ska
vara tydlig. Styrgruppen ska se till att projektet genomförs på ett korrekt sätt vilket innebär att:
följa det som står i beslutet om stöd, följa lagar och andra regler, se till att hållbarhetsaspekterna
integreras i projektet, nyttiggöra resultatet av projektet när det avslutas, sprida och förankra
projektets resultat i de egna organisationerna och externt, samt kontinuerligt följa, aktivt ta del
och lära av de utvärderingar som genomförs i projektet.
Styrgruppsdeltagare
1. 1-2 Branschorganisationer
2. Energikontor Norra Småland - som projektägare
3. Företagsfrämjande aktör
4. Företagsfrämjande aktör
6. Regional utveckling, Region Jönköpings län i rollen som medfinansiär

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
Energikontor Norra Småland är en enhet inom Region Jönköpings läns organisation som
genomför regionala utvecklingsinsatser inom energieffektivisering och förnybar energi.
Ordinarie verksamhet är att skapa förutsättningar för bland annat externfinansierade projekt
genom strukturer för ledning, utveckling och andra interna stöd inom Energikontoret. Alla
projekt har även separata ansvarskoder för redovisning av arbetad tid och alla former av
projektkostnader. Alla kostnader är helt separata från ordinarie verksamhet och är enkelt
uppföljningsbara.
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Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?
Mål för hållbarhet
Koldioxidneutral ekonomi Projektets syfte som helhet är att små och medelstora företag bidrar
till en koldioxidneutral ekonomi genom grön omställning och digitalisering för hållbar
utveckling av sin verksamhet.
Mångfald och jämställdhet
Energikontoret inkluderar arbete med MÅNGFALD, JÄMSTÄLLDHET och LIKA
MÖJLIGHETER OCH ICKE-DISKRIMINERING. Detta görs på flera sätt: exempelvis genom att
i) lyfta fram företag med underrepresenterade grupper när vi sprider goda exempel om resursoch energieffektivisering ii) lyfta fram företag som framgångsrikt arbetat med social hållbarhet
som goda exempel i vår rådgivning samt
iii) visa på fördelarna med mångfald i vår rådgivning och coachning, på samma sätt som
argument för energieffektivisering är en naturlig del av rådgivningen. Underrepresenterade
grupper kan vara kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Att
fokusera på mångfald och jämställdhet i coachning, rådgivning och spridningen av goda
exempel synliggör därmed en bredd av kompetenser och erfarenheter som visar att
mångfaldsfrågan är en viktig komponent för kompetensförsörjning, affärsutveckling och
konkurrenskraft.

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län
Jönköping

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun
Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Sävsjö, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby,
Värnamo, Nässjö, Tranås

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land
Sverige

1.6

Tid och aktivitetsplan

Aktivitet

Beskrivning

Aktivitet 1.1 Företagsspecifik
rådgivning och
coachning

Beskrivning Genom möte med
företagen identifieras nuläge samt
behov av stärkande insatser. Utifrån
behoven ges företagen möjlighet till
rådgivning och coachning inom
energi- och resurseffektivisering,
cirkulär ekonomi och cirkulära
affärsmodeller, grön profilering och
digitalisering för hållbar utveckling.
Delaktiviteter 1.1.1. Inledande
företagsbesök Vid inledande
företagsbesök ges företagen
information och kännedom om
energi- och resurseffektivisering,
cirkulär ekonomi och cirkulära
affärsmodeller, grön profilering och
digital mötesträning samt vilka
finansiella stöd som finns tillgängliga
att söka inom dessa ämnesområden.
Vid besöket identifieras nuläget (hur
man jobbar idag, kunskapsläget inom
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Startdatum Slutdatum
2021-08-02 2023-08-31

Kostnad
2 499 237

Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum

området, vad som har gjorts tidigare)
och därefter identifieras behov av
stärkande insatser i form av
rådgivning och coachning inom ett
eller flera av dessa områden. 1.1.2.
Rådgivning och coachning Utifrån
företagets specifika behov tas en plan
för fortsatt arbete fram kring vilken
rådgivning och coachning som är
aktuell. Vissa av rådgivningens
aktiviteter fokuserar på att ge snabba
resultat i form av minskade kostnader
medan andra aktiviteter är mer
långsiktiga. Exempel på områden och
aktiviteter där Energikontoret kan ge
rådgivning och coachning till
företagen ges nedan: Energi- eller
resurseffektivisering Aktiviteter:
energi- eller resurskartläggning,
genomförande av åtgärder och
investeringar, ta fram
energianvändningsprofil och analys
av effektuttag och nattvandring (dvs.
energigenomgångar av
verksamhetens lokaler när den
normala verksamheten är stängd för
att identifiera onödig
energianvändning). Cirkulär ekonomi
och cirkulära affärsmodeller
Aktiviteter: genomförande av
nulägesanalys av cirkularitet i
verksamheten, utforma handlingsplan
för utveckling av cirkulära
affärsmodeller, kunskapshöjande
aktiviteter kring utveckling av
produkters design och konstruktion
samt produktutvecklingsprocess och
utveckling av cirkulära tjänster.
Övergång från fossilberoende till
förnybart och elektrifiering
Aktiviteter: utarbeta strategier för
övergång till förnybart, utfasning av
fossila bränslen eller material,
övergång till förnybara energikällor
och rådgivning vid investeringar. Här
ingår även transporter. Digitalisering
för hållbar utveckling Aktiviteter:
kunskapshöjande aktiviteter om olika
plattformar för digital samverkan,
vilken teknik och utrustning som är
lämplig och hur företag leder och
deltar i digitala möten. Digitalisering
för mätning och övervakning av
processer samt visualisering, styrning
och optimering av processer. Grön
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Kostnad

Aktivitet

Aktivitet 1.2 Företagsnätverk för
snabbare omställning
genom
kompetensutveckling,
erfarenhetsutbyte och
coachning

Beskrivning
profilering Aktiviteter: framtagande
av strategi för grön profilering, inleda
marknadsföring av företagens
hållbarhetsarbete och
varumärkesbyggande arbete.
Förmedling av finansiella stöd
Förmedla information om finansiella
stöd, exempelvis Klimatklivet. Stödja
företag som vill söka stöd genom att
utifrån respektive företags behov ge
förslag på relevanta stöd och
informera om förut-sättningar för att
ansöka och vad ansökan ska innehålla
samt krav på
uppföljning/rapportering från
finansiär. 1.1.3. Fortsatt systematiskt
och strukturerat arbete Företaget
förses med rekommendationer och
verktyg från projektet hur de kan
förbättra det sys-tematiska
hållbarhetsarbetet. Policy och mål tas
fram, samt en handlingsplan för
genomförande och uppföljning av
åtgärder. 1.1.4. Uppföljning Ca 3
månader efter sista kontakt i samband
med rådgivning eller coachning tas en
uppföljande kon-takt med företaget
för att stämma av hur det gått och vid
behov stöttas företagen att komma
vidare i sitt arbete.
Beskrivning Uppstart av ett regionalt
nätverk inom energieffektivisering för
industriföretag. Flera företag som
Energikontoret har varit i kontakt
med har uttryckt intresse för
deltagande i ett sådant nätverk, vilket
borgar för en snabb uppstartsfas.
Ämnesområdet breddas till att även
inkludera effektivisering av andra
resurser än energi såsom råmaterial,
vatten och avfall men även områden
såsom cirkulär ekonomi och cirkulär
affärsutveckling och fossilfrihet och
elektrifiering. Metoder och verktyg
framtagna i tidigare projekt kommer
att nyttjas för en snabb uppstart.
Delaktiviteter 1.2.1. Uppstart av
nätverk Uppstart av nätverk samt
kontinuerlig rekrytering av nya
företag och identifiering av deras
nuläge och behov. Förutsättningar för
att säkra nätverkets fortlevnad efter
projektavslut kommer undersökas
och diskuteras med deltagande
företag. 1.2.2. Nätverksträffar
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-08-02 2023-08-31

1 128 282

Aktivitet

Aktivitet 1.3 - Goda
exempel som drivkraft
för ökad
omställningstakt

Beskrivning
Genomföra nätverksträffar för
deltagande företag. Aktiviteter i
samband med nätverksträffar utgår
från företagens behov men kan
exempelvis vara kunskapshöjande
föreläsningar och inspirationsföreläsningar, workshops,
studiebesök hos andra företag, tid för
erfarenhetsutbyte mellan företagen
samt omvärldsbevakning av goda
exempel, ny lagstiftning m.m. Mer
specifika aktiviteter är desamma som
framgår under delaktivitet 1.1.2. 1.2.3.
Rådgivning och coachning För att
möjliggöra för företagen att få ut ännu
mer resultat av sitt deltagande i
nätverket erbjuds individuell
rådgivning och coachning.
Beskrivning Goda exempel på hur
olika företag gjort omställningar i sin
verksamhet är ett effektivt verktyg för
att få fler företag att bli intresserade
och våga satsa. För att skapa intresse
och engagemang samt för att nå en
större målgrupp används storytelling
som metodik. De goda exemplen kan
presenteras på olika sätt beroende på
kommunikationskanal, men i
huvudsak genom rörlig media.
Kommunikationskanaler kan vara allt
från sociala medier, nyhetsbrev och
hemsidor till nätverksträffar och
företagsbesök. Stor vikt kommer att
läggas vid att förmedla värdet som
genererats, liksom tillkommande
mervärden. Delaktiviteter 1.3.1.
Identifiering av goda exempel från
omvärlden Identifiering av goda
exempel inom exempelvis områdena
energieffektivisering, egen
elproduktion genom solceller,
nulägesanalys av företags hållbarhet,
omställning till cirkulära
affärsmodeller, produktdesign som
verktyg för cirkulära produkter,
övergång till fossilfrihet och grön
profilering. 1.3.2. Identifiering av goda
exempel från deltagande företag
Identifiering av goda exempel som
uppstått hos målgruppen som resultat
av projektets aktiviteter. 1.3.3.
Framtagande av
kommunikationsmaterial samt
spridning Framtagande av
kommunikationsmaterial för goda
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-08-02 2023-08-31

422 329

Aktivitet

Aktivitet 2.1 Mobilisera
företagsfrämjande
aktörer som är
verksamma inom grön
omställning och
digitalisering för
hållbar utveckling

Aktivitet 2.2 Kapacitetsutveckling
av det
företagsfrämjande
systemet

Beskrivning
exempel genom exempelvis research,
intervjuer och filmning samt
spridning och presentation av
materialet till projektets målgrupp
samt till andra intressenter inom
näringsliv och offentlig sektor.
Beskrivning Mobilisera
företagsfrämjande aktörer inom grön
omställning för att skapa samarbeten
och fler samt bättre projekt inom
ERUF 2021-2027. Identifiera former
för samhandling, slussningar mellan
aktörer, behov hos näringslivet, behov
hos företagsfrämjare,
målgruppsanalyser, förbättrade
erbjudanden. Ta nya kontakter med
aktörer/funktioner som kan ha en roll
i övergång till en cirkulär ekonomi.
Delaktivitet 2.1.1. Kontakta och vid
behov samla företagsfrämjande
aktörer såsom Region Jönköpings län,
Almi, Länsstyrelsen, Science Park,
LEADER med flera. 2.1.2. Kartläggning
av samverkansmöjligheter och
kompetensbehov avseende grön
omställning och digitalisering för
hållbar utveckling. 2.1.3.
Sammanställa näringslivets behov för
grön omställning och digitalisering för
hållbar utveckling i Jönköpings län.
2.1.4. Utreda om och hur det
företagsfrämjande systemet ska
mobilisera sig för framtida behov hos
näringslivet i länet och identifiera
möjliga projekt kopplat till ERUF
2021-2027. 2.1.5. Möta, stötta och
inspirera fler företagsfrämjande
aktörer för att få en bild av deras
kunskaper och möjligheter att bidra
till den cirkulära ekonomin. Utreda
möjligheter att starta upp satsningar
inom området cirkulära
materialflöden vilket är ett
branschområde som har potential att
stärka mångfald och inkludering i
Jönköpings län.
Beskrivning Stärka kapaciteten hos
företagsfrämjande aktörer genom
ökad kunskap och utbyte av
erfarenheter inom grön omställning
och digitalisering för hållbar
utveckling. Delaktivitet 2.2.1. Öka
kunskapen hos företagsfrämjande
aktörer baserat på aktörernas behov
och näringslivets behov genom att
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-08-02 2023-06-30

319 680

2022-02-01 2023-06-30

405 164

Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum

deltagande företagsfrämjande aktörer
delar med sig av sin kompetens och
specialistkunskaper till andra aktörer
i nätverket genom föreläsningar, dela
goda exempel och erfarenhetsutbyte.
Exempel på områden inom grön
omställning och digitalisering för
hållbar utveckling som företagsfrämjande aktörer kan få ökad
kunskap inom: a) resurs- och
energieffektivisering b) fossilfria
transporter c) digitala möten och
samverkan d) projektutveckling och
finansieringsmöjligheter e) grön
profilering f) förnybar energi g)
cirkulär ekonomi och affärsutveckling
h) hållbart resande i) hållbart
byggande och renovering

826

Kostnad

1.7

Kostnader

Budget

Kostnadsslag
Personal:
Delprojektledare 1
Personal:
Kommunikatör 1 (goda
exempel)
Personal:
Delprojektledare 3
Personal: Grön
profileringsresurs
Personal:
Kommunikatör 1 (ext
resultatspridn)
Personal: Ekonom
Personal:
Delprojektledare 2
Personal: Projektledare
Externa tjänster: Extern
utvärdering
Externa tjänster:
Externt konsultstöd till
nätverk
Externa tjänster:
Marknadsföringskanaler
(annons/webb)
Externa tjänster:
Konferensavgifter
Externa tjänster:
Externt konsultstöd
rådgivning & coachning
Externa tjänster:
Externt konsultstöd vid
kapacitetsutveckling
Externa tjänster:
Infografiska filmer
Externa tjänster: Lokaler
& förtäring vid externa
träffar
Resor
och
logi:
Resekostnader besök
Resor
och
logi:
Resekostnader
företagsbesök
Schablonkostnader:
Lönebikostnader
Schablonkostnader:
Indirekta kostnader
Summa kostnader
Projektintäkter

Summa faktiska
kostnader
Bidrag annat än pengar
Summa bidrag i annat
än pengar
Summa totala
kostnader

2021

2022

2023

Totalt

113 100

279 583

215 978

608 661

29 360

90 722

70 862

190 944

73 080

180 654

147 308

401 042

15 920

98 386

67 558

181 864

29 360
31 320

90 722
86 026

73 977
73 839

194 059
191 185

60 900
145 600

150 545
359 923

116 296
308 934

327 741
814 457

24 164

58 502

44 513

127 179

8 550

20 700

15 750

45 000

9 500

23 000

17 500

50 000

9 120

22 080

16 800

48 000

8 550

20 700

15 750

45 000

8 550

20 700

15 750

45 000

8 550

20 700

15 750

45 000

16 150

39 100

29 750

85 000

7 600

18 400

14 000

40 000

20 034

48 504

36 906

105 444

225 585

604 660

486 217

1 316 462

108 634
953 627

291 183
2 524 790

234 145
2 017 583

633 962
5 496 000

953 627

2 524 790

2 017 583

5 496 000

0
953 627

2 524 790
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10 000

5 000

0

5 000

0
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10 000

5 000

0
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.
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss - Regional
vattenförsörjningsplan för Jönköpings
län År 2020-2050
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i Jönköping.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag
Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län År 2020-2050.
Region Jönköpings län tycker att Regional Vattenförsörjningsplan för Jönköpings
län 2020-2050 väl motsvarar de förväntningar som finns på en ansvarsfull
hantering av kommande utmaningar på vattenområdet. Region Jönköpings län har
några mindre medskick.

Information i ärendet
Sverige är ett land som generellt har och har haft god tillgång till vatten under
lång tid. Under de senaste åren har dock torka och värme medfört att vattnet inte
har räckt till för allas behov och vattenbrist har uppstått.
En vattenförsörjningsplan är ett av flera steg för hållbar utveckling. Att ta fram
regionala vattenförsörjningsplaner ingår i länsstyrelsers uppdrag. Länsstyrelsen i
Jönköpings län inriktade tidigt arbetet till att utgöras av en utökad
vattenförsörjningsplan med ambition att bidra till vattenbehov i ett helhets- och
flergenerationsperspektiv. Därför ingår fler intressen än dricksvatten, till exempel
jordbruk, industri, natur- och kulturvärden. Planen bidrar till nio av de sjutton
globala målen i Agenda 2030 samt till minst sex av de sexton nationella miljökvalitetsmålen. Vattenförsörjningsplanen har år 2050 som mål-år, men en utblick
till år 2100 görs.
Planen ska leda till att vattenresurser planeras och prioriteras utifrån att:
• Samhälls- och miljöintressen ska kunna upprätthållas även under år med
påfrestande väderförutsättningar.
• Leverans från länets största vattentäkt eller vattenverk ska kunna upphöra under
en månads tid utan att det leder till samhällsstörningar.
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Planen ska utgöra underlag vid långsiktiga strategiska beslut och öka den
allmänna förståelsen för hur och varför samhället behöver agera för att trygga
vattentillgången.
Planen omfattar följande områden:
- Vattenanvändning
- Viktiga vattenresurser
- Risker och åtgärder
- Utvecklingsbehov

Beslutsunderlag
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Länsstyrelsen Jönköpings län

Remiss: Regional
vattenförsörjningsplan för Jönköpings
län År 2020-2050
Region Jönköpings län har getts möjlighet att lämna synpunkter på Regional
vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 2020-2050.

Sammanfattning
Region Jönköpings län tycker att Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings
län 2020-2050 väl motsvarar de förväntningar som finns på en ansvarsfull
hantering av kommande utmaningar på vattenområdet. Förslaget bidrar på ett bra
sätt till målen i den regionala utvecklingsstrategin och i synnerhet till målet; 2035
är en Jönköpings län en hållbar region. Region Jönköpings län har några mindre
medskick.

Synpunkter på förslaget
Då den Regionala vattenförsörjningsplanen på ett betydande sätt bidrar till flera
av målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) föreslår Region Jönköpings
län att den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) nämns under rubriken
Nationella och regionala miljömål och strategier (2.6.2).
Region Jönköpings län föreslår även att spridning av läkemedelssubstanser tas
upp som ett exempel under rubriken Negativ påverkan till följd av verksamheter,
bebyggelse och infrastruktur (6.5). Detta bör även återspeglas i någon av de
åtgärder som tas upp under kap 7 Möjliga åtgärder för att säkra
vattenförsörjningen.
Region Jönköpings län kan även bidra till åtgärden Vattenförsörjning i översiktsoch detaljplanering (7.2.3.1 ) genom att bidra till bättre planeringsförutsättningar
ur ett regionalt perspektiv.
I övrigt är den Regionala vattenförsörjningsplanen välskriven och angreppssätt
och åtgärderna bedöms vara rimliga.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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TERMER OCH BEGREPP
Allmän vattenförsörjning: Är i praktiken detsamma som kommunal vattenförsörjning (uttag, produktion och distribution av vatten ordnad av kommunen) och regleras av Lagen
om allmänna vattentjänster (LAV). 1 Allmän vattenförsörjning skulle dock kunna innebära
någon annan allmänförklarad vattenförsörjning. 2
Artikel 7: Syftar på vattendirektivets artikel 7. Enligt denna ska vattenresurser som används
för dricksvattenuttag större än 10 m3 per dag eller som förser fler än 50 personer med
dricksvatten, eller reserverats för framtida uttag, skyddas för att garantera tillgången på
vatten av god kvalitet.3
Avloppsvatten: Är spillvatten (vatten som spolas ned i avloppet från till exempel hushåll
och industri), använt kylvatten, dräneringsvatten och dagvatten.
Avrinningsområde: Det landområde inklusive sjöar som avvattnas till havet via gemensamma vattendrag. Avrinningsområdet avgränsas genom att höjder i terrängen skapar
vattendelare gentemot andra avrinningsområden.
Bortledning: Här avses att vatten avsiktligen tas eller flyttas från en plats där det befinner
sig. Bortledning kan syfta till att vattnet förbrukas, att vattnet leds om till ett annat område
eller att vattnet används (exempelvis som kylvatten) för att sedan släppas ut till samma
plats det togs ifrån.
Dagvatten: Tillfälligt förekommande vatten från regn, smältvatten eller dräneringsvatten
som avrinner ovanpå markytan och på hårdgjorda ytor såsom tak, gator och parkeringsplatser.
Dricksvattenresurs: Vattenresurs som är användbar för dricksvattenförsörjning.
Dricksvattentäkt: Plats för uttag av vatten avsett för användning som dricksvatten. Även
anläggningen för vattenuttag ingår.
Enskild vattenförsörjning: Avser här den vattenförsörjning som inte ingår i den allmänna
vattenförsörjningen1. Hit räknas privata brunnar och samfälligheter där vattnet går till hushåll, samt uttag för jordbruk, industri mm. Notera dock att i flera andra sammanhang
används begreppet ”enskild vattenförsörjning” om dricksvattenförsörjning som understiger 10 m3 per dygn i genomsnitt eller betjänar mindre än 50 personer. 4, 5
Grundvatten: Vatten i jorden eller berggrunden där alla porer och hålrum är vattenfyllda
och där trycket är lika med eller högre än atmosfärstrycket. Enkelt uttryckt återfinns
grundvattnet från och med den nivå i marken där en eventuell brunn skulle ha sin vattenyta.
In-situ: Betyder ”på plats”. I denna rapport används termen för att beskriva behov som
uppfylls genom att vattnet finns i tillräcklig mängd i naturen eller på en viss plats. In-situ-
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behov är motsats till bortledningsbehov som kräver att vatten flyttas för att användas.
Exempel på intressen med in-situ-behov är fiske och andra naturvärden som behöver ett
visst flöde i vattendragen eller vattennivå i sjön.
Markvatten: Är det vatten som befinner sig i zonen mellan markytan och grundvattenytan.
Medellågvattenföring (MLQ): Medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföring.
RCP: Klimatscenarier som beskriver hur växthuseffekterna bedöms utvecklas. Högre nummer på scenariot innebär starkare klimatförändringar. RCP 8,5 är både det högsta och
det mest troliga scenariot år 2020.
Recipient: Den sjö eller det vattendrag som är mottagare för avlett vatten, exempelvis
avlopps- eller dagvatten; eller utrinnande förorening.
Redundans: Används här i betydelsen att ha ett outnyttjat överskott som kan ersätta
andra resurser eller system vid störningar.
Referensperiod: När denna vattenförsörjningsplan skrivs hänvisar referensperiod till åren
1961–1990 för att definiera ett ”normal-klimat”. Nyare observationer jämförs med medelvärdet för 1961–1990 för att visa på variation från normalt. Referensperiod skiftar över tid.
Resurs: Tillgång som är känd och åtkomlig för viss verksamhet, i vid bemärkelse ett medel
för att underlätta uppnående av ett visst mål.
Råvatten: Det vatten som används för att efter någon form av beredning utgöra dricksvatten.
Tillrinningsområde: Det område inom vilket nederbörd, yt- mark- eller grundvatten rör sig
mot en viss punkt eller plats i mark, på land eller i vatten. Om den valda platsen är mynningspunkten vid havet för ett vattendrag så är tillrinningsområdet detsamma som avrinningsområdet.
Torka: Sammanfattar här tre typer av torka, nämligen torrt väder (”meteorologisk torka”),
torrt i marken (”marktorka”) samt låga grundvattennivåer (”hydrologisk torka”). Dessa
följer ofta efter varandra, men inte alltid. Hydrologisk torka kan till exempel uppstå under
regniga somrar om växtligheten tar upp all nederbörd.
Uttagskapacitet: Hur stor volym vatten det är möjligt att ta ut från ett magasin per tidsenhet. I uttagskapaciteten kan möjligheten till konstgjord eller inducerad grundvattenbildning vara inräknad.
VA: Förkortning för vatten och avlopp (VA). Förkortningen används i flera sammanhang
såsom huvudman eller organisation för VA-verksamhet, hantering, anläggningar, ledningsnät, tjänst, personal mm.

10
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Vattendom: Ett beslut fattat av domstol om att vatten får brukas eller regleras och som
talar om inom vilka ramar och begränsningar det får ske.
Vattenförekomst: I Sverige är vattnet i landskapet indelat i mindre enheter för att kunna
beskriva dess tillstånd gällande biologi och kemi samt för att bedöma vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla. Enheter med tillräcklig storlek kallas vattenförekomster och är upptecknade i Vatteninformationsystem Sverige (VISS).6
Vattenresurs: En avgränsad enhet eller typ av vatten som går att utvinna eller använda
för ett givet syfte. Det kan vara geografiska förekomster såsom sjöar, vattendrag eller
grundvattenmagasin eller havsvatten, atmosfäriskt vatten eller markvatten.
Vattenskyddsområde: Ett geografiskt område beslutat av kommun eller länsstyrelse för
att skydda en dricksvattenresurs. Inom området gäller platsspecifika inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter samt ibland att färdas och vistas i området.
Vattentäkt: Plats för uttag av vatten för alla möjliga användningsområden (industri, kommunal vattenförsörjning, jordbruk, vattenförsörjning för enskilda hushåll mm). Även anläggningen för vattenuttag ingår.
Vattenuttag för enskild användning: Omfattar både uttag för enskild dricksvattenförsörjning och uttag för andra ändamål än dricksvattenförsörjning till exempel för användning
inom industriprocesser.
Ytvatten: Vatten ovan markytan såsom sjöar, vattendrag, dammar och kanaler.
Övrigt vatten: Enheter av vatten som omfattas av Sveriges vattenförvaltning, men som är
för små för att klassas som vattenförekomster.

11
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1 SAMMANFATTNING
Sverige är ett land som generellt har och har haft god tillgång till vatten under lång tid. Under
de senaste åren har dock torka och värme medfört att vattnet inte har räckt till för allas behov
och vattenbrist har uppstått. Det har inte enbart varit dricksvattennyttjandet som begränsats.
Även areella näringar såsom jord- och skogsbruk, industrier, naturvärden och vattenanknutna kulturmiljöer har påverkats på ett oönskat vis av låg vattentillgång. Prognoser och
modeller visar att vattenbrist kommer att bli vanligare i takt med klimatförändringar. Med
anledning av att vattenbrist beräknas kunna bli vanligare i framtiden är det viktigt att vattenresurser säkerställs och nyttjandet planeras i god tid.
En vattenförsörjningsplan är ett av flera steg för hållbar utveckling. Att ta fram regionala
vattenförsörjningsplaner ingår i länsstyrelsers uppdrag inom Vattenförvaltningens åtgärdsprogram samt är ett uppdrag i länsstyrelsens regleringsbrev. Länsstyrelsen i Jönköpings län
inriktade tidigt arbetet till att utgöras av en utökad vattenförsörjningsplan med ambition att
bidra till vattenbehov i ett helhets- och flergenerationsperspektiv. Därför ingår fler intressen
än dricksvatten, till exempel jordbruk, industri, natur- och kulturvärden. Planen bidrar till nio
av de sjutton globala målen i Agenda 2030 samt till minst sex av de sexton nationella miljökvalitetsmålen. Vattenförsörjningsplanen har år 2050 som mål-år, men en utblick till år 2100
görs.
Planen ska leda till att vattenresurser planeras och prioriteras utifrån att:
•
•

Samhälls- och miljöintressen ska kunna upprätthållas även under år med påfrestande
väderförutsättningar.
Leverans från länets största vattentäkt eller vattenverk ska kunna upphöra under en
månads tid7 utan att det leder till samhällsstörningar.

Planen ska utgöra underlag vid långsiktiga strategiska beslut och öka den allmänna förståelsen
för hur och varför samhället behöver agera för att trygga vattentillgången. Den har delats
upp i följande delar:
•

•

Övergripande upplaga (detta dokument) där vattensituationen i länet beskrivs på en
allmän och översiktlig nivå. Den övergripande upplagan är ämnad bland annat för
politiker, planhandläggare, verksamhetsutövare och allmänhet.
Detaljerad upplaga (senare utgivning) som även kan innehålla eventuella känsliga och
sekretessbelagda uppgifter. Den detaljerade upplagan är främst avsedd för de specifika handläggare, politiker och konsulter på kommuner och myndigheter som behöver tillgång till planens dataunderlag i det fortsatta arbetet med vattenförsörjning.

För att följa utvecklingen och löpande fylla sitt syfte behöver vattenförsörjningsplanen återkommande revideras och kompletteras.
Vattenanvändning
Vattennyttjande är mångfacetterat. I Jönköpings län finns närmare 200 vattendomar för vattenuttag. Somliga vattendomar är äldre och inte anpassade efter nutida omständigheter medan andra domar är nyare och innehåller modernare miljövillkor. Jordbruksverket beräknar
att uppemot 3 000 hektar mark kan bevattnas i länet8 vilket motsvarar drygt 2 % av
12
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jordbruksmarken. I Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) brunnsdataarkiv finns uppemot 6 500 brunnar i länet angivna att användas av hushåll, fritidshus, mindre lantbruk och
samfälligheter.9 Då ca 60 000 personer i länet bedöms ha enskilt vatten kan det antas det
även finns ett flertal oregistrerade brunnar. Det samlade uttaget av kommunalt råvatten för
dricksvattenproduktion uppgår till strax under 30 miljoner m3 (Mm3) per år.10 De totala uttagen och behoven i länet som helhet är osäkra då underlag på olika behov och nyttjande ofta
saknas, men beräknas vara ca 45 miljoner m3 (Mm3).
Med nuvarande vattenkonsumtion och beräknad befolkningsökning för Jönköpings län bedöms det totala behovet av vattenuttag år 2050 vara minst 61 Mm3. Av dessa beräknas 33
Mm3 behövas för kommunalt dricksvatten. Det beräknade ökade behovet sammanfaller med
att vattentillgången (periodvis) förutspås minska vilket förstärker vikten av bred och långsiktig planering av vattenförsörjningen.
Viktiga vattenresurser
Den regionala vattenförsörjningsplanen utgår från flera olika användningsområden som kan
sorteras in under två skilda typer av behov: Bortledning där vattnet tas ut, och in-situ-behov
(”på-plats”) där tillräcklig vattenmängd behöver vara kvar i landskapet för att uppfylla avsett
mål. Många av länets vattenförekomster är viktiga för bägge behovstyperna. Totalt för perioden till och med år 2100 identifieras 264 vattenförekomster som regionalt viktiga vattenförekomster för vattenförsörjning (Bilaga 1, 2). Av dessa är 126 förekomster i vattendrag, 83
förekomster i sjöar och 44 förekomster i grundvattenmagasin, samt 11 så kallade övrigt vatten (varav 5 i vattendrag och 6 i sjöar). Dessutom identifieras tre alternativa vattenresurser avloppsvatten, dagvatten och markvatten - som långsiktigt viktiga för länets vattenförsörjning.
Av de 264 vattenförekomsterna har 170 identifieras som regionalt viktiga för länets potentiella bortlednings-behov sett över hela tidsperioden 2020–2100. Då klimatförändringar förväntas resultera i periodvis minskade möjligheter för uttag minskar dock även antalet förekomster med uttagsmöjligheter. År 2050 och år 2100 bedöms 87 respektive 58 vattenförekomster
uppfylla kriterier för volym och tillrinning, jämfört med dagens 103 stycken. In-situ-värdet
bedöms inte minska med klimatförändringarna utan samtliga 141 vattenförekomster inom
den kategorin identifieras som regionalt viktiga för in-situ-behov över hela tidsperioden 2020–
2100. (Notera att förekomster kan vara viktiga både för bortledningsbehov och in-situ-behov,
därför blir totala antalet vattenförekomster lägre än om behovstyperna summeras.)
Risker och åtgärder
Arbetet med vattenförsörjningsplanen har identifierat ett antal risker och hot mot länets vattenförsörjning nu och i framtiden. Dessa är indelade i:
-

Klimatrisker
Brister i övervakning
Administrativa aspekter
Bristande robusthet i VA-ledningssystem
Negativ påverkan från verksamheter med mera
Juridiska aspekter
Avsiktligt sabotage
Enskilt vatten
13
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För att motverka riskerna och skapa en hållbar och robust vattenförsörjning föreslås 87 möjliga åtgärder (Bilaga 3). Åtgärdersförslagen riktar sig till myndigheter och verksamhetsutövare
såväl som till privatpersoner. Huvuddelen av åtgärdsförslagen (ca 90%) är gemensamma med
åtgärdsprogram inom miljömål, klimatanpassning och vattenförvaltning. Genomförande
inom ett åtgärdsprogram fyller därmed flera syften för vattenförsörjningen.
Utvecklingsbehov
Slutligen har framtagandet identifierat ett antal kunskapsluckor som föreslås utgöra framtida
utvecklingsbehov. Det kan bero på att underlag idag saknas eller att underlaget innehåller
brister som gör att det inte kunnat användas på önskat vis. Planen har därför inte resulterat i
prioritering mellan olika vattenbehov men visar var behov sammanfaller. Först när detaljerade underlag på de sammanfallande behoven finns kan en möjlig prioritering låta sig göras.
Arbetet har därför lagts upp med en struktur förberedd för att kompletteras när uppgifterna
finns.

14
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2 INLEDNING
Vattentillgång är grundläggande för ett flertal samhällsfunktioner. Utan god tillgång och effektivt nyttjande skulle samhällen ha svårt att bibehålla och utveckla nuvarande levnadsstandard. Utöver synliga behov av vatten såsom livsmedel, hygien, tillverkning och kraftproduktion har vatten även andra direkta och indirekta funktioner att fylla. Vattenburen transport,
infrastruktur, rollen inom ekosystem samt möjlighet till rekreation utgör exempel som inte
alltid enkelt kan kvantifieras men som på sikt kan ha betydelse för samhälles ekonomi, tillväxt
och människors fysiska och mentala hälsa.
I Sverige är samhället anpassat för en daglig god tillgång till vatten men på senare år har
vattenbrist uppkommit på flera ställen. Sommaren och hösten 2018 utgjorde kulmen av en
förhållandevis lång period av förhöjd värme och låg nederbörd vilket medförde att stora delar
av Sverige – däribland Jönköpings län – upplevde vattenbrist. Det var inte bara dricksvattennyttjandet som påverkades utan även areella näringar, naturvärden och vattenknutna kulturmiljöer påverkades på ett negativt vis. Åtgärder som innebar stora kostnader genomfördes
för att upprätthålla vattenförsörjning oavsett syfte.
I framtiden förväntas perioder av torka att bli allt vanligare och en sommar som 2018 förutspås utgöra en normal sommar vid kommande sekelskifte, troligen tidigare om klimatförändringarna fortsätter i nuvarande takt.11 Om inte vattenresurser säkras och nyttjande planeras i
god tid är det sannolikt att vattenbrist kan komma inträffa allt oftare med påföljande negativa,
inklusive kostsamma konsekvenser för både människa och miljö.
En sjö, vattendrag eller grundvattenmagasin är inte en isolerad enhet utan del av ett hydrologiskt system. All användning av vatten påverkar den totala vattenbalansen i ett område där
flera mindre uttag sammantaget kan resultera i påtagliga effekter. All vattenhantering måste
därför betraktas i ett helhetsperspektiv. Genom att kontrollera helheten är det möjligt att
skydda och förvalta viktiga vattenresurser så att vattenförsörjningen tryggas framöver. Därutöver behöver aktörer som använder, påverkar eller påverkas av vatten, anpassa sig efter de
förutsättningar som finns och de utmaningar som såväl samhälls-som klimatförändringar
medför.

2.1 Uppdrag och omfattning
Att ta fram regionala vattenförsörjningsplaner ingår i länsstyrelsers uppdrag inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram12. Länsstyrelsen har också ett uppdrag i regleringsbrevet13:
”Länsstyrelserna ska även beskriva resultaten från arbetet med regionala vattenförsörjningsplaner och rapportera statusen för dessa samt beskriva länens och kommunernas tillgång till nuvarande och framtida behov av dricksvattenförsörjning.”
Som stöd till ovanstående har Havs-och Vattenmyndigheten tagit fram en vägledning som
anger vad en vattenförsörjningsplan bör innefatta14.
I vattenförsörjningsplanen har Länsstyrelsen tagit fasta på Dricksvattenutredningens slutbetänkande om helhetsperspektiv på vattenförsörjningen15, 16:
”Vattenförsörjningsplanerna syftar till att säkra tillgången till vatten inom ett geografiskt område i ett flergenerationsperspektiv, för dricksvatten och andra samhällsbehov. Ett helhetsperspektiv på vattenresurser och deras förutsättningar är nödvändigt. Hit hör till exempel de
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geologiska förutsättningar i form av bland annat naturgrusförekomster som har avgörande betydelse och skyddsvärde.
Planen bör innefatta en beskrivning av tillgängliga vattenresurser, deras kvalitet och kapacitet,
bristområden, aktuella och framtida vattenbehov liksom anknytande risker, hot och sårbarheter.
En prioritering bör göras av de vattenresurser som är speciellt värdefulla för regionens vattenförsörjning. Planen bör beakta sådana effekter som kan förutses med avseende på samhällsförändringar och förändrade klimatförhållanden.
Planen bör löpande revideras i takt med kunskapsutveckling och kommunala planeringscykler.
En regional vattenförsörjningsplan bör i relevanta avseenden också relateras till planeringsarbetet
i angränsande län.”

2.1.1 Omfattning
Jönköpings läns regionala vattenförsörjningsplan har ambition att utöver dricksvattenförsörjning även inkludera ytterligare vattenbehov som exempelvis behov av att bibehålla vatten
i marken för att undvika sättningar av byggnader, eller bevara vattenberoende naturvärden. I
arbetet med planen har vattenbehov utifrån dricksvatten, jordbruk, industri (och miljöfarlig
verksamhet), naturvärden, fiske samt kulturvärden behandlats. På så vis bidrar planen till att
uppfylla flera av de globala målen i Agenda 2030.
Vattenförsörjningsplanen ska säkra tillgång till vatten i flergenerationsperspektiv. Därför
måste planen sikta långt framåt i tiden för att möjliggöra hållbar planering. Åtgärder kan ta
flera år att genomföra och i vissa fall vara mycket kostsamma. Med tanke på att effekterna
av förändrat klimat och mänsklig påverkan i vattenresurser blir tydliga först i framtiden, behöver en vattenförsörjningsplan i ”nutid” utgöras av de närmaste tio åren och målbilden för
förvaltning sättas till år 2050. Trettio år utgör en avvägning mellan behov av lång framförhållning och möjligheten till överblickbar administration och planering. Ju längre fram i tid
desto mer ökar osäkerheten i bedömningar, scenarier och modeller. Ett flergenerationsperspektiv kräver perspektiv längre än trettio år, därför har framtidsutblick i vattenförsörjningsplanen synkroniserats med klimatscenarier, det vill säga till år 2100.
En utökad vattenförsörjningsplan innebär ett omfattande arbete och flera delprojekt. Vidare
saknas förlagor för hur en utökad vattenförsörjningsplan kan utformas och hur prioriteringar
mellan sammanfallande behov kan utföras. Även nationell eller regional tillgång till underlag
som krävs för helhetsbedömning saknas i stora delar. Vattenförsörjningsplanen delas därför
upp i flera delprojekt där denna version avgränsas till att beskriva ett övergripande ramverk
och till vilken fördjupningsprojekt föreslås.

2.2 Avgränsningar
Den regionala planen sträcker sig i ett flergenerationsperspektiv. Planen har år 2050 som
mål-år och en utblick i klimatperspektiv till år 2100 görs. Att inbegripa allt om vatten över
hela tidsspannet är nära på en omöjlighet. Att sammanställa detaljer på ett platsspecifikt vis
innebär även begränsad möjlighet till spridning då sammanställningar i sin helhet kan användas i felaktiga syften. En regional vattenförsörjningsplan ska också ha ett mer översiktligt
perspektiv än en kommunal eller lokal plan. Därför är det angeläget att klargöra vad som inte
ingår.
Denna övergripande upplaga:
16
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•

utgör inte en encyklopedisk beskrivning av respektive vattenförekomst eller beskrivningar på lokal nivå. Här kan lokala vattenförsörjningsplaner, officiell statistik och
vatteninformationssystem Sverige (VISS) utgöra underlag med högre detaljeringsgrad.

•

omnämner endast i korthet skogsbruk, vattenkraft eller vatten som är viktigt för markers och byggnaders stabilitet.

•

innehåller inte detaljer och information som bedömts vara känsliga eller skyddsvärda
ur säkerhetssynpunkt.

•

innehåller inte prioritering mellan intressen om företräde till vattnet i en bristsituation
då både mandat och nödvändigt detaljunderlag saknas.

En detaljerad upplaga är planerad som ska innehålla mer utförliga uppgifter och beräkningsunderlag. Eftersom sådana uppgifter kan vara känsliga kommer den detaljerade upplagan
troligen vara åtminstone delvis belagd med sekretess och inte vara allmänt tillgänglig.

2.3 Målgrupp och användning
Vattenförsörjning berör alla i samhället. Denna upplaga ”Övergripande beskrivning” riktar sig
särskilt till:
•

politiker, tjänstepersoner och planhandläggare som är ansvariga för beslut och planer
som har påverkan på vattentillgången,

•

branschorganisationer och verksamhetsutövare,

•

tjänstepersoner inom vattenförsörjningssektorn,

•

enskilt berörda och intresserad bred allmänhet.

Målgruppen för Övergripande beskrivning är som synes främst de som behöver inkludera kännedom om vattenförsörjning i sitt ordinarie arbete eller har intresse av sådan kännedom i sin
vardag. Detta till skillnad från målgruppen för den detaljerade upplagan som främst är ämnad
för de specifika personer vars ordinarie arbete huvudsakligen består i vattenförsörjning. Målgrupperna överlappar dock delvis med varandra.
Kartorna över föreslagna regionalt viktiga vattenförekomster kan med fördel ingå i kommunala översiktsplaner. I förekomster som utpekats som viktiga för bortledning bör exploatering eller användning som permanent minskar magasinsvolym, infiltration eller uttagskapacitet undvikas. I förekomster viktiga för in-situ-behov bör uttag avvägas så att förekomstens
lågvattenföring säkerställs. Viktiga vattenförekomster bör ges företräde framför andra intressen som kan komma i konflikt med vattenförsörjningen såsom materialtäkter och byggnation.

2.4 Vision och mål
Den övergripande visionen är att Jönköpings län har god vattentillgång, tillväxt och hälsa för
alla behov. Det övergripande målet är att vattenförsörjning tillgodoses även under (klimat-)
extrema år eller perioder av leveransstopp (Figur 1).

17
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Den övergripande visionen - god vattentillgång, tillväxt och hälsa för alla behov innebär följande:
1. Att alla i länet, såväl människor som naturmiljön mm, ska få sitt respektive vattenbehov tillgodosett nu och i framtiden.
2. Att vattenförsörjning är robust och hållbar i generationer framöver utan bekostnad
av andra samhällsfunktioner.
3. Att vattenförsörjning bidrar till uppfyllandet av de globala målen.
Det övergripande målet - klara extrema år och leveransstopp - innebär följande:
1. Att år 2030 finns tillgång till aktuell och målanpassad information som möjliggör ett
samlat grepp om vattenförsörjningen.
2. Att år 2050 har arbetet med dricksvattenförsörjning samordnats inom avrinningsområden såväl som inom och mellan administrativa gränser.
3. Att år 2050 uppfyller vattenförsörjningen i länet miljömässiga, juridiska, sociala och
ekonomiska krav från EU och nationella organ.
4. Att år 2050 kan leverans av vatten från länets och kommuners största täkt eller vattenverk upphöra under en månads tid7 utan större samhällsstörningar eller att nödvattenplaner behöver tillämpas.
5. Att år 2050 är regionalt eller nationellt viktiga intressen säkerställda även under påfrestande väderförutsättningar såsom torrår.

Figur 1. Sammanfattning av mål och övergripande vision för vattenförsörjningsplan för Jönköpings län.

2.4.1 Syfte
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att den ska utgöra underlag och bidra till att ovanstående vision och mål nås. För att nå vision och mål ska den regionala vattenförsörjningsplanen
kartlägga och identifiera vattenresurser som är viktiga idag och/eller i framtiden. Planen ska
beskriva vattenanvändning och vattentillgång idag och i framtiden, bedöma risker samt föreslå åtgärder för att trygga vattenförsörjningen för kommande generationer. Planen ska utgöra
underlag vid myndigheters, kommuners och verksamheters långsiktiga strategiska beslut
samt även påverka hur allmänheten agerar kring vattenanvändning.
För att bidra till vision och mål behöver planen fortlöpande revideras och kompletteras.
18
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2.5 Uppdelat ansvar för vattenresursförvaltning
Flera nationella myndigheter berörs av ansvar för vattenresurser:
•

Havs- och vattenmyndigheten (HaV): Har ansvar för hållbar vattenresursförvaltning i egenskap av förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

•

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU): Är motsvarande förvaltningsmyndighet som HaV gällande grundvatten.

•

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI): Är förvaltningsmyndighet för bland annat klimatologiska och hydrologiska frågor.

•

Boverket: Är förvaltningsmyndighet som hanterar frågor om fysisk planering samt
hushållning med mark- och vattenområden.

•

De fem Vattenmyndigheterna: Har huvudansvaret gällande förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön inom sina respektive vattendistrikt.

•

Andra myndigheter: Ytterligare myndigheter som på olika vis har ansvar för vattenresurser är till exempel Livsmedelsverket (SLV), Jordbruksverket (SJV) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).17

Kommuner har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen och ansvarar
även för planering av mark- och vattenområden. Länsstyrelserna ansvarar för den statliga
förvaltningen i länet och ska samordna och avväga olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Förvaltningsområdena avgränsas formellt av administrativa gränser som
bestäms av läns- eller kommungränser. Om ett avrinningsområde sträcker sig över flera län
eller kommuner ska förvaltningen samordnas mellan berörda länsstyrelser och kommuner.
Vatten och luft utgör typiska resurser som lämpligen förvaltas över administrativa gränser.

2.6 Globala, nationella och regionala mål
Vatten är en resurs både som livsmedel och industriråvara, för kraftproduktion, livsutrymmet
för djur och växter med mera. Som resurs används vatten brett men kvaliteten sätter begränsningar på vilket vatten som kan användas till vad. Därmed ingår vattens förekomst,
kvalitet och användning ofta i arbetet för hållbarhet utveckling, alltifrån en global nivå till
specifikt vattendrag.

2.6.1 Agenda 2030 och de globala målen för hållbar
utveckling
Agenda 2030 antogs av FN 2015 och är världens agenda för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 mål som gäller alla länder. Vattenförsörjningsplaner har ofta begränsats till dricksvatten som faller under Mål 6 - Tillgång till rent vatten
och sanitet (Figur 2). Allt vatten hänger dock ihop i avrinningsområden och kretslopp. När en
viss sektor använder vatten påverkar det tillgången för andra. Även om tyngdpunkten ligger
på dricksvatten så behöver en vattenförsörjningsplan ta hänsyn till samtliga intressen som
delar på vattenresursen.
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Tillgång till vatten av tillräcklig kvalitet är avgörande för att uppfylla även andra globala mål.
Exempelvis är vatten nödvändigt inom livsmedelsproduktion, energiproduktion och industri.
Samtidigt behövs vatten för vattenberoende arter och ekosystem, för hållbara städer samt
för allmän välmåga i form av tillfälle till rekreation och estetiskt tilltalande omgivningar. Att
det finns tillräckligt med vatten till alla året om är därför en nödvändighet inte bara för att nå
det globala målet om tillgång till rent vatten och sanitet. Totalt bidrar vattenförsörjningsplanen till nio av de sjutton globala målen som i sin tur innehåller 27 vattenrelaterade delmål av
de totalt 169 delmålen (Figur 2). Detta genom att verka för hållbar livsmedelsproduktion,
hälsa, energiproduktion, och biologisk livskraft. Indirekt bidrar god vattentillgång även till
att uppfylla ytterligare mål och delmål.
Brist på vatten kan skapa konflikt mellan olika intressen. För att säkerställa en långsiktig och
hållbar vattenanvändning krävs en förvaltning som beaktar flera behov och som skapar möjlighet till hållbar fördelning av vattenresursen där nyttjandet optimeras utan att vattenmiljön
försämras.

Figur 2. Globala miljömål som berörs av vattenförsörjningsplanen: Ingen hunger; God hälsa och välbefinnande; Rent vatten och sanitet för alla; Hållbar energi för alla; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur;
Hållbara städer och samhällen; Hållbar konsumtion och produktion; Bekämpa klimatförändringarna; Ekosystem och biologisk mångfald. (Bilder: Globala målen).

2.6.2 Nationella och regionala miljömål och strategier
De befintliga svenska miljökvalitetsmålen kopplar till de globala målen genom att de mer
detaljerat beskriver tillståndet i den svenska miljön och de utmaningar som finns. De preciserar miljötillstånd som önskas uppnås. Genom att nå nationella mål uppnås även den miljömässiga dimensionen i Agenda 2030. Miljökvalitetsmålen är beslutade av Riksdagen. Det
finns sexton nationella mål, sex grupper av etappmål samt ett överskridande generationsmål.
Vattenförsörjningsplanen bidrar till att uppfylla generationsmålet genom att ingå i minst sex
nationella miljömål samt tre etappmål (år 2020) (Figur 3).
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Figur 3. De av Sveriges miljömål som vattenförsörjningsplanen bidrar till (från vänster övre raden): Generationsmålet; Levande sjöar och vattendrag; Grundvatten av god kvalitet; Myllrande våtmarker; Ett rikt odlingslandskap; God bebyggd miljö; Ett rikt växt- och djurliv. Dessutom bidrar planen till tre etappmål: Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden; Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer; Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. (Bilder: Tobias Flygare)

Den regionala vattenförsörjningsplanen bidrar till Länsstyrelsens vision om ett framgångsrikt
län som är attraktivt för nuvarande och framtida generationer, samt det övergripande målet
att länsstyrelsen ska vara pådrivande för hållbar utveckling. Den regionala vattenförsörjningsplanen har gemensamma delar med länets klimat- och energistrategi18 genom att bidra till att
samhället anpassas till de klimatförändringar som sker samt i kommande uppdateringar bidra
till hållbar vattenkraft. Planen har även beröring till länets livsmedelsstrategi19 bland annat
genom att verka för långsiktigt hållbar vattentillgång och kvalitet för livsmedelsproduktion.

2.6.3 Mål inom vattenförvaltningen
Vattenförvaltning i Sverigebaseras på ramdirektivet för vatten20 och ska främja en hållbar
användning av Europas vattenresurser genom att skydda tillgängliga vattenresurser, hindra
ytterligare försämring och eftersträva ökat skydd och förbättring. Vattenförvaltning innehåller en rad kemiska, biologiska och hydrologiska kvalitetsfaktorer vilka bedömer kvalitén på
sjöar, vattendrag och grundvatten. Till bedömningar av kvalitén är miljökvalitetsnormer och
åtgärdsprogram beslutade. På så vis bidrar vattenförvaltningen till att säkra tillgången till vatten av god kvalitet för samhällets såväl som för naturens behov. En regional vattenförsörjningsplan ingår som en åtgärd riktad till länsstyrelser i vattenförvaltningens åtgärdsprogram12.
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3 LÄNETS FÖRUTSÄTTNINGAR
3.1 Övergripande

Figur 4. Till vänster: Geografisk lokalisering av Jönköpings län och vattendistrikten i södra Sverige. Till höger: Översikt över länet med visning av större ytvatten, orter och vägar. (Kartor: Lantmäteriet, SMHI.)

Jönköpings läns yta är 10 436 km²,21 beläget i centrala Götaland på det så kallade sydsvenska höglandet. Från Jönköpings län avrinner vattendrag både mot Östersjön och mot
Västerhavet, och länet delas därför av två vattendistrikt (en samling av avrinningsområden
som förvaltas av en vattenmyndighet, Figur 4)22. En del av Sveriges näst största sjö Vättern
ingår i länets norra del, och vid Vätterns södra spets befinner sig länets residensstad Jönköping, vars kommun också innehar den största andelen av befolkningen: nästan 40 % av länets ca 365 000 invånare. I länet bor 84 % av befolkningen i tätorter.27 Med sitt centrala
läge korsas länet av flera riksvägar och delas från norr till söder av europaväg E4. Länet är
också knutpunkt för järnväg.

3.2 Geologi
Berggrunder i länet utgörs huvudsakligen av granit och gnejs. I sådan berggrund förekommer
grundvatten mestadels i sprickor. Länet hyser få och i regel små vattenförekomster i berg.
Ovanpå berget förekommer olika jordarter. Jordarterna domineras av morän (en blandning
av allt från lerpartiklar till stora stenblock) och åsar av isälvssediment (material som blivit
sorterat och rundat i glaciärälvar). Morän kan lagra och släppa ifrån sig begränsade mängder
vatten. Ofta är det morän som utgör så kallade ”små grundvattenmagasin” och jordarten
lämpar sig för mindre vattenuttag till exempel till enskilda hushåll.
Isälvssediment har däremot relativt hög förmåga att lagra och släppa ifrån sig vatten och är
ofta viktiga för större grundvattenuttag. Stora avlagringar av isälvssediment fungerar
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dessutom som naturlig sil och sval. Grundvattnet i en isälvsavlagring är kvalitetsmässigt ofta
mer lämpat för dricksvattenproduktion än vad ytvatten är. Bland isälvsåsar (gröna band i
jordartskartan) återfinns länets största, och för vattenuttag mest lämpade, grundvattenmagasin23 (Figur 5).
På en del platser i länet finns finkorniga avlagringar av lera och silt. Finkorniga avlagringar
binder vatten relativt hårt till sig, har ett litet och långsamt grundvattenflöde och är därmed
en mindre lämpad jordart för vattenuttag. Däremot kan vattnet i en lera tas upp av växter,
finkorniga jordarter behåller fukt lättare än grövre jordarter och lera fungerar dessutom som
ett tätande skikt mot föroreningar. Därför kan dessa jordarter vara viktiga bland annat för
jordbruk och som skyddande lager för grundvattenmagasin.

Figur 5. Fördelning av jordarter i Jönköpings län (SGU Jordarter 1:1 miljon) samt förenklad skiss (till höger) över
hur vatten uppehåller sig och flödar i berg samt tre typer av jordarter. Rött i kartan är berg i dagen, blått är
morän, grönt isälvssediment, gult är lera och silt, brunt är torv, orange är sand och grus som avlagrats efter
istiden.

3.3 Hydrologi och ett förändrat klimat
Vatten når marken som nederbörd och avrinner antingen på ytan eller som grundvatten ned
mot lågområden och slutligen till havet. Inom vattnets kretslopp kan vattnet tas upp av växter, användas och återanvändas i mänsklig aktivitet alternativt avdunsta eller transpirera dvs
avges ut i luften från växter (Figur 6). Ytvatten kan fyllas på från grundvattnet och vice versa.
Vattendelare separerar åt vilket håll vatten avrinner och delar upp landet i så kallade huvudavrinningsområden. Efterhand som ytvattnet rör sig mot havet rinner det ihop till allt större
vattendrag. Ju längre ned i ett avrinningsområde desto rikligare är vattenflödet och därmed
potentiell uttagsvolym. Källområdena kännetecknas av jämförelsevis små vattenflöden med
låga potentiella uttagsvolymer.
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Figur 6. Vattnets kretslopp. En del nederbörd avrinner även på markytan till sjöar och vattendrag (Bild: SGU)

Jönköpings län kan med sitt geografiska läge på sydsvenska höglandet karakteriseras som ett
käll-län, varifrån vatten rinner i flera huvudavrinningsområden.
De huvudavrinningsområden som upptar störst yta i länet är Nissan, Lagan, Emån och
Motala ström där bland annat Vättern ingår. Men även mindre partier av huvudavrinningsområdena Göta Älv, Ätran, Helge å och Mörrumsån ligger inom länets administrativa gräns
(Figur 7). Topografin och läget i landet gör att de sydvästra delarna av länet är mer nederbördsrika än de östra.
Att karakteriseras som käll-län innebär mindre naturliga vattenresurser i de höglänta områdena. Men samtidigt innebär det att länets vattentillgång inte berörs av annan uppströmsliggande vattenanvändning, vilket är aktuellt för län och städer vid kuster.

Figur 7. Huvudavrinningsområden (blå linjer) som överlappar Jönköpings län. Orange linje markerar länsgränsen, gula linjer kommungränserna. (Kartor: Lantmäteriet, SMHI)

FN:s klimatpanel IPCC (the Intergovernmental Panel on Climate Change) har i succesiva
rapporter beskrivit klimatförändringarna i världen och det är tydligt att även Sverige påverkas,
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bland annat ses effekterna i större och mer frekventa väderextremer. Somrar likt 2018 där
stora geografiska områden drabbades av torka, trots att våren samma år uppvisat kraftig nederbörd och översvämningar, förväntas bli vanligare i framtiden. Om klimatförändringarna
fortsätter i nuvarande takt kommer en sommar likt 2018 betraktas som sval vid sekelskiftet.
Även med en mildare klimatutveckling kommer en sådan sommar vara normal år 2100.11
Även sett över en flerårsperiod såsom åren 2016–2017 utsattes samma område som 2018 av
torka med påföljande vattenbrist.

Figur 8. Uppmätt vattenföring vid SMHI-stationen Fryele (2362) vid inlopp i Lagan strax norr om Värnamo utgör
exempel på de senaste årens variation i vattenföring. (Källa: SMHI)

Variationer mellan höga flöden vintertid och låga flöden sommartid beräknas vara typisk bild
för länet i framtiden. Nämnda variationer uppvisades i februari-mars 2020 då det inföll höga
flöden i ytvattendragen i delar av Jönköpings län medan samma sommar/höst uppvisades
perioder med låga flöden.

Figur 9. Ett förändrat klimat förutspås påverka Jönköpings län på ett vis som kan sammanfattas med torrare,
blötare och varmare.

I Jönköpings län har lufttemperaturen stigit med cirka 1 grad jämfört med referensperioden
1961–1990, och beräknas stiga ytterligare 4 grader till år 2100. Framförallt är temperaturen
förhöjd på vintern och sommaren. Vinterns snö faller som regn med betydligt högre vattenflöden under vintern som följd. Regnet beräknas falla i kraftiga skurar och därmed skapas
fler och större översvämningar än idag.24 Regnmängden antas som mest öka med nästan 50
%. Värmeböljor förväntas hålla i sig i längre perioder, från dagens 2 dagar per år upp till två
veckor. Markfuktigheten och vattenflödena minskar därmed på sommaren men ökar på vintern. Växtsäsongen förlängs ca 2 månader fram till år 2100. På grund av att luften blir varmare
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ökar avdunstningen från marken och vattenytor och vegetation behöver mer vatten. Därför
förväntas tillgången på vatten i vattendrag, sjö och i mark minska ytterligare och grundvattennivåerna sjunka lägre under sina respektive lågsäsonger i framtiden.
För de flesta klimatförändringarna märks en skillnad mellan östra och västra delen av länet:
Nederbördsökningen blir högst i de sydvästra delarna, och temperaturökningen i de östra.
Sammantaget medför det att medeltillrinningen av vatten över ett år beräknas stiga i väster
(huvudsakligen sydväst, som mest ca 15 %) men vara oförändrad eller minska i de östliga
delarna av länet (som mest ca -15 %) mot slutet av seklet.24 Tillrinning av vatten är starkt
kopplat till tillgång på vatten, och en minskad total tillrinning innebär sannolikt också minskad tillgång för vattenförsörjningen.
Med längre växtsäsong gynnas troligen växtodling och skogstillväxt av klimatförändringarna25 på grund av ökande temperaturer, ökad nederbörd och ökande koldioxidhalt i atmosfären. Samtidigt medför ökad tillväxt även ett ökat upptag av markvatten. I takt med höjda
temperaturer och större variationer i nederbörd kommer markdränering troligen bli betydelsefullt inom växtodlingen.8
Extremväder avseende både för mycket och för lite vatten kan skapa problem i form av
försämrad tillgång på vatten, försämrad vattenkvalitet, försämrad bärighet på åkrar och betesmarker samt möjlig ökad spridning av föroreningar till följd av vattenrörelser genom förorenade områden. Fiskodlingar och vattenbruk, som kan komma bli aktuellare i en framtid
än vad som är fallet i dag, kan missgynnas av ökad avrinning, högre sommartemperaturer
som i sin tur gynnar parasiter och svamptillväxt samt att syretillgången i vattnet minskar med
ökad temperatur. Slutligen innebär lägre vattentillgång i sjöar och vattendrag ett minskat livsutrymme för vattenberoende organismer, vilket kan leda till negativa effekter för ekosystemen.

Figur 10. Ett framtida ändrat klimat beräknas medföra förändrat flödesmönster i vattendrag vilket kan karakteriseras av Lagans inlopp i sjön Vidöstern (Värnamo kommun) där flödet år 2100 förväntas öka under (milda)
vintermånader och minska under (torr) sommarperiod jämfört med referensperioden24. Blå respektive röd linje
representerar två olika klimatscenarier, betecknade RCP, där den röda innebär större extremer och är det
troligaste scenariot i dagsläget. Svart linje visar flödesmönster under referensperioden. (Källa: SMHI)
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3.3.1 Förändrat klimat kan leda till både vattenbrist
och översvämning
Vattenbrist uppstår när tillgången på vatten inte är tillräcklig för att motsvara behovet. En
vattenförsörjningsplan ska bidra till att undvika vattenbrist. Vid ett lindrigt stadie av vattenbrist kan kommuner genom bevattningsförbud begränsa användning av kommunalt vatten
för sådana användningsområden som till exempel att fylla privata vattenpooler, bevattning
av gräsmatta, tvätta bil mm. I värsta fall kan vattenbrist medföra nödslakt av boskap, förlorade skördar, utebliven elkraftsproduktion, vattenransonering och naturvärdesförluster. Ytterst innebär vattenbrist att samhället förses med dricksvatten genom upprättade nödvattenplaner. Nödvattenförsörjning innebär väsentligt mindre vattenvolymer per person och dag
(3 till 5 liter per person).
Det finns olika anledningar till att det uppstår vattenbrist, till exempel på grund av torka,
överuttag, kapacitetsbegränsning och brukningshinder (Figur 11). I dagsläget är kapacitetsbegränsning en vanlig orsak till vattenbrist, men den huvudsakliga utmaningen för vattenförsörjningen i framtiden bedöms vara torka och överuttag/belastning.
Torka innebär att:
• Påfyllningen av yt-, mark- och grundvatten blir mindre än växternas upptag och
avdunstning till luften. Sammanfaller ofta med hög temperatur och låg nederbörd.

Överuttag/belastning innebär att:
• Mänsklig konsumtion överstiger påfyllningen av vatten tillräckligt länge för att
vattenresursen inte ska räcka till över tid.

Kapacitetsbegränsning innebär att:
• Tekniska anläggningar inte hinner framställa vatten av rätt kvalitet i samma takt som
förbrukningen.

Brukningshinder innebär att:
• Vatten av rätt kvalitet inte kan levereras hela vägen till användarna, t ex på grund av
läckor, föroreningar eller att bakterier spridit sig i ledningsnätet.
Figur 11. Exempel på orsaker till vattenbrist

Översvämning kan paradoxalt nog minska både kvantitet och kvalitet och leda till vattenbrist.
Översvämning kan medföra spridning av föroreningar från mänsklig aktivitet. Det kan vara
petroleumprodukter, kemikalier, mikroplaster eller patogener och parasiter från bräddande
avloppsverk och från djur. Översvämning kan också innebära att naturliga ämnen och partiklar såsom humusämnen, sand- och siltpartiklar förorenar råvattnet och försvårar reningen.
Översvämning kan skada infrastruktur, teknik och transporter nödvändiga för att leverera
dricksvatten. Exempel är brott på ledningar, skada på datasystem eller pumpar, samt minskad
framkomlighet för fordon och personal.
Två typer av översvämningar är aktuella för länet. Vattendrag och sjöar kan fyllas över sina
breddar, samt kraftiga momentana regnväder som kan leda till skyfallsöversvämningar (Figur
12). Det sistnämnda kan uppstå lokalt och inte sällan i städer där det finns många hårdgjorda
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ytor som nederbörd behöver avledas från. Översvämningstyperna kan uppträda tillsammans
eller var för sig. Risken för översvämning är ett fokusområde att planera inför, samt hantera
ur vattenförsörjningssynpunkt framöver. SMHI beräknar att risken för skyfall kommer öka
med 40 % till seklets slut26.
1. Vattendrag eller sjöar fylls över sina bräddar:
• Inträffar vanligen till följd av kraftig och ihållande nederbörd men kan orsakas av att
uppströmsliggande damm släpper stora volymer vatten till exempel som nödåtgärd eller på
grund av haveri. Översvämningen utgår ifrån ett ytvatten och sprids till närmaste lägst
liggande områden.

2. Skyfallsöversvämning:
• Innebär kraftig men kortvarig nederbörd som mark och dagvattensystem inte hinner hantera.
Det bildas vattenansamlingar på lågpunkter såsom vägar och viadukter. Skyfallsöversvämning
behöver inte ge tydliga förändringar i ytvattendrag eller sjöar, men kan ge lokalt stora effekter
i städer.
Figur 12. Typer av översvämning.
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4 VATTENBEHOV OCH ANVÄNDNING
4.1 Regionalt uttagsbehov och användning
I länet finns tusentals platser där det görs vattenuttag, varav endast ca 200 har vattendom.
Somliga vattendomar är äldre och inte anpassade efter nutida omständigheter, vilket betyder
att det kan vara tillåtet att ta ut mer vatten än vad som är hållbart. Nyare domar med moderna
miljövillkor tar större hänsyn till att vattenresurserna kan vara begränsade och behöva delas
mellan flera intressen.
I Jönköpings län var det totala uttaget av sötvatten år 2015 drygt 44 miljoner m3 (Mm3)27.
Huvuddelen (64 %) utgjordes av ytvatten vilket överensstämmer med den nationella fördelningen. Resterande uttag utgjordes av grundvatten (17 %) och vatten som inte kan härledas
(så kallat ej fördelat vatten, 19 %) (Figur 13). Havsvatten används inte i länet till skillnad från
nationellt där det utgör en viktig resurs, bland annat som kylvatten till industrier, med ca 21
% av det totala nationella vattenuttaget.

Figur 13. Fördelningen av vattenuttag per typ av vatten i Jönköpings län. Till vänster totala uttag av vatten år
2000–2015. Till höger fördelning av uttagen år 2015. (Källa: SCB)

Vatten kan användas till ett flertal syften och nationellt förs statistik i de fyra kategorierna
industri, hushåll, jordbruk och övrig vattenanvändning. Övrig vattenanvändning utgörs av
vatten inom till exempel offentlig förvaltning, hotell och restauranger eller vatten som går
förlorat i läckor längs ledningsnätet. I Sverige används ca 140–160 liter färdigt dricksvatten
per person och dygn28, 29. Den siffran stämmer även för Jönköpings län vars invånare minskat
vattenförbrukningen från drygt 170 liter per person och dygn år 1995 till drygt 140 liter per
person och dygn år 2015. Eftersom det åtgår vatten vid framställning och distribution av
dricksvatten (Figur 14) beräknas ett uttag om ca 200 liter råvatten30 vara nödvändigt för att
täcka behovet om 140–160 liter dricksvatten per person och dygn hos användaren. Läckor i
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ledningsnät medför generellt att ca 15 % av producerat dricksvatten inte når användaren31
men förluster av producerat vatten varierar mellan kommuner.

Figur 14. Schematisk skiss över var vattenförluster sker i ledningsnät och framställning av dricksvatten. Råvatten
hämtas till ett vattenverk ifrån en eller flera källor, som i regel är vattenförekomster med yt- eller grundvatten.
Vattnet renas till dricksvatten och leds ut på ledningsnätet till kunderna. En del av vattnet kan gå åt i reningsprocessen, en del försvinner i små eller stora läckor. Kunder kan vara exempelvis skolor och offentliga byggnader, bostadshus och industrier.

Vattenanvändningen i Jönköpings län skiljer sig från den nationella fördelningen främst vad
gäller hushåll och industri. I länet är andelen hushålls- och industrianvändning ungefär lika
stora (41 % respektive 38 %, Figur 15). Nationellt står hushållen däremot för cirka en fjärdedel medan industrin står för majoriteten av vattenanvändningen (18 % respektive 69 %).
Jönköpings län kännetecknas därmed av relativt sett lägre industrianvändning men det ska
noteras att skillnaderna vore betydligt mindre om endast sötvattenanvändningen jämfördes
(havsvatten utgör ca 30 % av industrins vattenanvändning i Sverige). Jordbrukets vattenanvändning i länet beräknas utgöra en relativt liten andel (5 %). Vattenanvändning i länet har
enligt officiell statistik minskat de senaste decennierna, från 60 Mm3 år 1990 till 44 Mm3 år
2015 (Figur 13, Figur 15).

Figur 15. Användning av sötvatten per användarkategori. Till vänster total användning av vatten per kategori
i Jönköpings län år 1990–2015. Till höger fördelningen i länet år 2015. (Källa: SCB)
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Det ska noteras att kommunalt dricksvatten inte bara används till hushåll utan även till exempelvis industri och turistnäring. Andelen som åtgår till vad varierar mellan länets kommuner. Den högsta angivna andelen allmänt dricksvatten som användes till industriändamål
uppgick till dryga 30 %. I dataunderlaget är kommunalt vatten dock redovisat som producerat
dricksvatten oavsett om det används för industri, hushåll eller annan användning.
Vattenförekomster skyddade enligt vattendirektivets artikel 7 i länet, utgörs av strax under
100 stycken år 2020. Med artikel 7-förekomster menas att förekomsten används eller avses
användas i framtiden för dricksvattenuttag av viss omfattning. Uttagsområden i länet fördelar
sig på drygt 90 stycken i grundvatten inklusive konstgjord infiltration och 15 stycken i sjöar
(det kan finnas mer än ett uttagsområde per vattenförekomst). Vattenskyddsområden finns
för ca 90 uttagsområden (motsvarar 85 %) varav strax över hälften (58 %) av vattenskyddsområdena har föreskrifter tillkomna efter miljöbalken, det vill säga efter år 1998.

4.1.1 Allmänt (kommunalt) vatten
Vattenuttag för kommunal vattenförsörjning i länet uppgår till ca 27,7 Mm3/år (medeltal för
2015–2019). Av den uttagna volymen produceras ca 26,5 Mm3 dricksvatten per år.10 Därmed
blir ca 96 % av länets kommunalt uttagna vatten till dricksvatten. Resterande ca 4 % av det
uttagna vattnet används och försvinner i beredningen.

Figur 16. Uttag och producerat dricksvatten från kommunala anläggningar i Jönköpings län 2015–2019.

Andel vatten som åtgår i beredningen varierar dock mellan länets kommuner och kan nå upp
till 20 % i något fall. I vissa kommuner hämtas råvatten av sådan hög kvalitet (oftast grundvatten) att det kan gå ut på ledningsnätet med minimal beredning och där blir förlusterna
små eller obefintliga. I andra uttagsområden för råvatten, främst ytvattentäkter, åtgår en
större andel vatten i beredningsprocessen. Vatten åtgår bland annat för tvätt och spolning av
utrustning, men även vid infiltration. I ledningsnätet tillkommer därefter ytterligare vattenförluster i läckor (Figur 14).
Länets kommunala dricksvattenproducenter i länet debiterar, det vill säga får betalt för, mellan 61–93 % (medeltal 80 %) av uttagen vattenvolym. Resterande del (medeltal 20 %) utgör
utöver läckor och spol-/tvättvatten även vatten som gått till offentliga anläggningar och därför inte faktureras. Både vattenförluster och ofakturerat vatten sammanfattas som så kallat
odebiterat vatten.
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Av kommunalt producerat dricksvatten i länet beräknas i medeltal 60 % användas av hushåll
och resterande 40 % sammantaget inom industri och övriga kategorier.27 Senaste året (2020)
hade dock medeltalet stigit till 65% för hushåll, baserat på 6 inrapporterande kommuner.10
Andel av länets befolkning anslutna till kommunalt vatten skiljer sig åt mellan kommuner
(Figur 17). I snitt är anslutningsgraden per kommun ca 80 % och ökar gradvis över åren.
Jönköpings kommun har den högsta anslutningsgraden (ca 90 %) medan Aneby kommun
har den lägsta (ca 50 %). Eftersom Jönköpings kommun utgör en stor andel av länets totala
befolkning beräknas att av länets drygt 363 000 invånare är ca 83 % anslutna till kommunalt
vattenledningsnät.10 Som jämförelse är anslutningsgraden nationellt i samma storleksordning,
ca 88 % (år 2015).27

Figur 17. Fördelning av antalet personer per kommun anslutna till kommunalt dricksvatten och med enskilt vatten i Jönköpings län 2019, sorterat på högst anslutningsgrad. Även medel för länet visas (första stapeln).

4.1.2 Enskilda hushåll
I länet har uppemot 60 000 personer (drygt 16 % år 2020) egen brunn, så kallat enskilt vatten.
Befolkningsandelen med enskild vattenförsörjning varierar från 10 % till strax över 40 %
(Jönköping respektive Aneby kommun) i länets kommuner. Utifrån en användning om 140–
160 liter vatten per person och dygn, beräknas hushåll med enskilt vatten använda 3,1–3,5
Mm3 vatten per år. Enskild vattenanvändning kan jämföras med 14,6 Mm3 kommunalt vatten
till hushåll (år 2015).27
Till skillnad från kommunal vattenförsörjning kan användningen genom enskild vattenförsörjning antas vara likställd med uttagsbehovet eftersom enskilt vatten oftast inte genomgår
omfattande behandling samt har kort transport från källa till kran. För individuella hushåll
kan dock läckor på de egna ledningarna innebära att hushållet får ett högre uttagsbehov än
vad som faktiskt används.
I det nationella brunnsarkivet återfinns ca 30 000 brunnar registrerade i länet varav majoriteten (20 600 stycken) utgörs av energibrunnar (brunnar för att utvinna energi, till exempel
bergvärme). Cirka 6 500 brunnar har angivits användas till vattenuttag för hushåll inklusive
fritidshus, samfälligheter och mindre lantbruk.9 Det finns även brunnar där användningen
inte specificerats. Då det bor i snitt 2,24 personer per hushåll i länet32 och det är beräknat att
60 000 personer har enskild vattenförsörjning kan det antas att det finns brunnar för enskild
vattenförsörjning som inte återfinns i det nationella brunnsarkivet.
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4.1.3 Jordbruk
Tillgång till vatten är nödvändigt vid livsmedelsproduktion. Inom jordbruket används vatten
huvudsakligen för djurhållning och växtodling. Vatten till djurhållning har flera likheter med
hushållsvatten till människor, till exempel att det krävs vatten av hög kvalitet. Inom djurhållning används ca 90 % som dricksvatten till djuren. Det innebär att möjligheten till vattenbesparing i djurhållningen troligen är begränsad. Som jämförelse använder hushåll ungefär 7 %
av sitt dricksvatten till mat och dryck.28
Växtodling kräver stora vattenmängder men huvuddelen tillgodoses via direkt nederbörd.
Grödors rötter behöver syre och hämtar vatten från markvattenmagasinet. Det går att påverka mängden växttillgängligt vatten i markvattenmagasinet genom till exempel markstruktur och dränering vilket indirekt kan minska behovet av bevattning. Behovet av bevattningsvatten varierar efter väder både inom och mellan år, men behov uppstår ofta samtidigt som
det är brist på vatten, det vill säga samtidigt som vattenresurserna har stort nyttjandebehov
från övriga intressen.
Länet har nästan 3 000 hektar mark som kan bevattnas8 vilket utgör ca 2,4 % av länets totala
jordbruksmark (total jordbruksmark är 128 000 hektar fördelat på ca 90 000 ha åker och
40 000 ha bete33). Djurhållning och bevattning i länet beräknades år 2016 använda ca 2,75
Mm3 vatten8 vilket är i samma storleksordning som SCB anger (år 2015: 2,41 Mm3). Av jordbrukets användning beräknas ca 81 % åtgå för djurhållning (ca 2,23 Mm3) medan resterande
åtgår för bevattning av grödor (19 %; 0,52 Mm3)8.
Statistik27 visar att vattenanvändningen fram till 2005 var mer än dubbelt så hög jämfört med
2015 vilket främst tycks bero på en högre vattenanvändning för bevattning (Figur 18). Torråret 2016 uppvisade ett ökat bevattningsbehov, och troligen ökade behovet av bevattning
även under det varma och nederbördsfattiga år 2018. Den faktiska vattenanvändningen 2018
är ännu inte sammanställd.

Figur 18. Jordbrukets vattenuttag i Jönköpings län 1995–2016. Notera att år 2016, 2017 och 2018 var ”torr-år”,
men 2017 och framåt är ännu inte tillgängliga i statistiken. (Källa SCB, Jordbruksverket)

Vattendomarna för bevattning i länet medger uttag om totalt ca 16 000 m3 vatten per dygn,
eller max 2,6 Mm3 vatten per år. En del av bevattningstillstånd avser golfbanor, idrottsanläggningar, kyrkogårdar eller virke vilket försvårar jämförelser med siffror som avser djurhållning och gröda.
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Valet av gröda har betydelse för vattenanvändningen eftersom grödor har varierande vattenbehov och känslighet för torka. Teknik och tidpunkt för bevattningen ger också betydande
skillnad för vattenåtgången.8
Sett över kalenderår är jordbrukets vattenbehov förhållandevis lågt jämfört med tillgången
och har därmed potentiellt låg inverkan på vattenresurserna. Men behovet är ofta som störst
när det är som torrast och låg tillgång på vatten. Därmed har jordbruksuttag proportionerligt
större effekter på vattenresursen under lågflödesperioder, i synnerhet under torrsomrar.
Emåns bevattningssamfällighet redovisar att länets vattenuttag under torkaåret 2018 var 9–
16 gånger större än året före och efter (2017 respektive 2019). Samfällighetens redovisade
bevattning inom länet under 2018 var större än den beräknade bevattningsförbrukningen för
hela länet år 20168.
I bevattningssamfällighetens data ingår dock uttag till golfbanor, idrottsanläggningar och virkesbevattning vilket genomgående utgör majoriteten av uttagen. Under 2018 stod nämnda
behov för mer än 96 % av redovisad uttagsvolym. Med exempel från Emåns bevattningssamfällighet framgår behovet av att identifiera vattenuttag och vattendomar för bevattning
av olika ändamål. Framtida vattenbehov inom såväl jordbruk som andra användningsområden kan först då beräknas kvantitativt.
Utöver bevattning och djurens behov påverkar både jord- och skogsbruk vattentillgången
genom dikning och dränering, vilka båda resulterar i avvattning av landskapet. Det medför
en minskad vattenhållande förmåga som annars kunnat jämna ut vattenflöden vid såväl nederbördsrika perioder som vid torka. I länet beräknas drygt 63 000 hektar våtmark ha dikats
ut eller mist sin vattenhållande förmåga (Figur 19). Det motsvarar knappt 30 % jämfört med
slutet av 1800-talet.

Figur 19. Beräknad arealförlust av våtmark och sänkta/torrlagda sjöar i hektar till vänster, samt till höger andel
(% per delavrinningsområde) vid jämförelse mellan marktäckedata (2000) och generalstabskartan (1885).
(Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län)34

4.1.4 Industri
Industri använder vatten till bland annat kylning, i processer, som ingrediens i livsmedelsframställning samt för rengöring och hygien. I länet finns verksamheter av regional eller
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nationell betydelse såsom mejerier vilka förser delar av Sverige med mjölkprodukter. Brister
i industrins vattentillgång kan medföra konsekvenser i ett större geografiskt område än själva
området som vattenbristen är begränsad till.

Figur 20. Industrins vattenuttag i Jönköpings län fördelat per ursprung år 2015 (till vänster), samt industrins totala uttag 2005–2015 (till höger). Total vattenanvändning 2015 var ca 16,8 Mm3. (Källa SCB)

Industrier i länet använder ca 16,8 Mm3 vatten (år 2015). Av den använda volymen härrör ca
56 % från inköpt kommunalt dricksvatten, ca 39 % från ytvatten från egen täkt och ca 5 %
av grundvatten från egna täkter27 (Figur 20). Industrins vattenanvändning behöver inte nödvändigtvis innebära konsumtion eller att den kvarvarande vattentillgången minskar. I vissa
processer tas vatten ut för till exempel kylningsändamål och leds därefter tillbaka till ursprunglig vattenförekomst.

4.1.5 Kraftproduktion
Inom industrins vattenanvändning ingår nyttjande till elkraftproduktion. Dämning och kraftproduktion leder i regel inte till nettouttag av vatten men påverkar både flöde och vattennivåer och därmed vattenbalansen i ett avrinningsområde. Kraftproduktion kan även innebära
att vatten överleds till annat avrinningsområde, det vill säga bortförande av resurs från en
plats till en annan.
I Jönköpings län finns 262 tillståndsgivna kraftverk, dammar och dämningar. De utgör allt
från större aktiva vattenkraftverk till små dämningar i kulturlandskapet. Aktiva dämningar
har ofta domar som reglerar både vattenytans nivå och tappning d v s hur mycket vatten som
ska släppas vidare. Under nederbördsfattiga och varma säsonger kan det av naturgivna skäl i
vissa fall vara svårt att följa domar. Det kan innebära att tillrinnande vattenflöde är mindre
än det krav på tappning som anges i dom. Dessutom medför hög avdunstning att magasinets
volym minskar vilket resulterar i sänkt vattenstånd vilket även det kan understiga vad domen
fastställt. Regleringsinnehavaren har då begränsad möjlighet att samtidigt följa både kravet
på att upprätthålla nivå och att släppa vatten. En tillkommande aspekt är samtida blottläggning av strandområden vilket kan påverka fritidsliv och naturvärden negativt.
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4.1.6 Naturvärden
Varje vattenekosystem är beroende av dess hydrologiska förutsättningar dvs nivå eller flöde
över tid. Det gäller även s k grundvattenberoende ekosystem vilka är beroende av utströmmande eller marknära grundvatten för att upprätthålla sina funktioner.
I länet har ett antal sjöar och vattendrag utpekats som värdefulla vatten i miljömålsarbetet.
Värdefulla vatten hyser arter eller miljöer av regionalt eller nationellt värde och inte sällan
utgörs de av skyddade områden såsom Natura 2000-områden eller sötvattensreservat. Av de
ca 250 vattenområden som ingår i värdefulla vatten har 56 sjöar och 85 vattendrag bedömts
som ”regionalt särskilt värdefulla”, ”nationellt värdefulla” samt ”nationellt särskilt värdefulla”. Värdefulla vatten har vattenförsörjningsbehov av in-situ-skäl och utgör därför en form
av behov som ingår i vattenförsörjningsplanen.
Begreppet miljöanpassat flöde har introducerats som mått för naturens eget behov av vatten
och utgör den naturliga vattenföringen som behöver säkerställas i vattendraget för att inte
riskera negativa ekologiska konsekvenser.35 Det finns få fastställda miljöanpassade flöden för
vattendrag. I vattenförsörjningsplanen har istället uttagsmöjlighet vid lågt vattenflöde motsvarande maximalt 9,99 % av medellågvattenföring (MLQ) föreslagits användas som grund
för att bibehålla ekologiskt hållbara flöden i sjöar och vattendrag.36 Uttag som sänker vattenföringen mer än 9,99 % under MLQ beräknas kunna ge negativa effekter på vattenförekomstens ekosystem.

Figur 21. Vattenföring vid station Stensåkra vid Emån (Vetlanda) 2015–2019 där gråmarkerad period visar dagar med vattenföring under medelågvattenföring (MLQ: orange horisontellt streck). (Källa: SMHI)

I Emån nedströms sjön Grumlan i Vetlanda kommun understeg vattenföringen mellan 2015
och 2019 MLQ i sammanlagt 512 dagar vilket motsvarar ca 28 procent av totala antalet dagar
under perioden (Figur 21). I området har det tidvis varit påfrestande och svårt att upprätthålla
en trygg vattenförsörjning under lågflödesperioder.
Naturvärdenas vattenbehov bedöms vara ökande i framtiden då perioder med låga flöden
beräknas bli både frekventare och varaktigare. Hänsynstagande till in-situ vattenbehov är
grundläggande för biologisk mångfald och värdefulla arter vilket indirekt ökar värdet för
människan.
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4.1.7 Kulturmiljö
Människan har i alla tider sökt sig till vatten av skäl såsom till exempel transportväg, som
födokälla, utnyttja vattenkraft, för försvar eller för estetiska värden. Därigenom har människan påverkat vattnets naturliga grundförutsättningar vilket idag kan ses som kulturarv kring
sjöar och vattendrag.
Mest påtaglig inverkan i länet från kulturmiljöns vattenanvändning utgörs av den omfattande
sjösänkning, rätning och kanalisering av vattendrag samt dikning som gjorts i syfte att vinna
produktionsmark för både jord- och skogsbruk (Figur 19). Även reglering för att styra vattentillgång för till exempel industriella behov eller elproduktion via vattenkraft är påtaglig i
länet. Som transportväg på vatten är länet inte särpräglat med undantag för länets större sjöar
såsom Vättern och Sommen vilka historiskt utnyttjats för båttransporter. Dock har flottning
av timmer förekommit i länets vattendrag. Utan vattenförsörjning förlorar flera kulturhistoriska miljöer i länet sitt sammanhang och mister delar av kulturvärdet.
Kulturmiljön har ett behov av att vattennivåer förblir relativt konstanta och inte för låga.
Vattenreglering och extremt låga vattenstånd kan ge ökad kunskap om lämningar som tidigare varit dolda under vattenytan, men samtidigt blir samma lämningar utsatta för fysisk,
kemisk och mikrobiell påverkan. I djupare, kallare och syrefattigt vatten bevaras lämningar
bättre, medan i grundare, varmare och syrerikare vatten sker nedbrytning snabbare. Lämningar i vatten som i framtiden kommer ha låg vattentillgång riskerar därför att brytas ned.
Stor variation i vattenstånd och vattenföring samt ändrade grundvattenförhållande kan öka
erosion vilket kan ge skador på fornlämningar och byggnader.37
Som synes i beskrivningen ovan består kulturmiljöns behov av vattenförsörjning främst av
in-situ behov, och en jämn tillgång på vatten är ofta att föredra framför stora variationer. I
vattenförsörjningsplanen har kulturmiljöers vattenbehov inte kunnat kvantifieras, men åtminstone 900 vattenanknutna kulturobjekt finns identifierade i länet och då har endast en
minoritet av ytvattnen kartlagts. Kulturhistoriska miljöers vattenanvändning antas inte förändras märkbart i framtiden och bedöms överlappa med flera andra in-situ-behov.

4.1.8 Fisk och fiske
Jönköpings län hyser ett varierat och omfattande fiske då antalet sjöar och vattendrag är stort.
I länet finns 7 yrkesfiskare, 3 vattenbruksföretag samt över 200 fiskevårdsområdesföreningar.19, 38 Om man räknar bort Vättern är uppemot 80 % av sjöarealen upplåtet för fiske i
form av fiskevårdsområdesföreningar.
Omkring 50 000 länsbor fritidsfiskar årligen i genomsnitt fyra dagar per år. Abborre, gädda
och gös är populära arter för fritidsfisket medan röding, öring och lax är viktiga i Vättern.
Yrkesfiske bedrivs framförallt i Vättern men även i Sommen, Bolmen och Rusken. Signalkräfta är den viktigaste kommersiella arten i Vättern följt av röding. Gös utgör en viktig del
av yrkesfiskets fångster i övriga tre sjöar samt är populär för både sportfiskare och turister.
I länet har 66 sjöar och 89 vattendrag pekats ut som värdefulla för fisket (totalt 155 vatten).
Värdefulla vatten för fiske ingår i in-situ-behov (kategori 3) för urval till vattenförsörjningsplanen.
För att fiske ska kunna bedrivas för rekreation och kommersiellt krävs en tillräcklig vattentillgång. Låga flöden påverkar förutom de omedelbara fiskemöjligheterna även arters fortplantning, spridning och tillgänglig livsmiljö. Låga vattennivåer i sjöar tillsammans med ökade
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temperaturer och ett högre inflöde av olika ämnen, påverkar också livsmiljöerna och artsammansättningen.

4.1.9 Vattenbehov inom rekreation och besöksnäring
Det saknas underlag om vattenbehov inom besöksnäring och rekreation men det är troligt
att vattenförsörjning är viktig för sektorn. I länet finns turistanläggningar vars värde i attraktioner och aktiviteter är tydligt vattenberoende, till exempel produktionen av konstsnö, radhus
och simhallar, äventyrs- och idrottsanläggningar, hotell och vandrarhem, parker och golfbanor. Emåns bevattningssamfällighet redovisar att år 2018 användes minst 540 000 m3 vatten
för bevattning av golfbanor och idrottsföreningar inom länet. Det kan jämföras med år 2016
då motsvarande användning uppgick till ca 26 000 m3, det vill säga ca en tjugondel.
In-situ-behov i sjöar och vattendrag för rekreation är svårt att kvantifiera. Möjligheten att nå
och ta sig fram på vattenvägar med båt, kajak, kanot eller annat flytetyg påverkas av vattentillgången. Vattenfall och naturområden som drar besökare eller påverkar friluftslivet, liksom
stadsbilder knutna till vatten (fontäner, dammar, kanaler med mera), kan bli mindre attraktiva
om tillgången sjunker. Badplatser och båtplatser kan bli svårare att använda om strandlinjen
förändras och kvaliteten på badvattnet kan bli sämre till exempel på grund av ökad bakterietillväxt i vattnet.

4.2 Framtida vattenbehov
Det framtida totala vattenbehovet för länet är än så länge svårt att beräkna då det saknas
nödvändiga underlag för dagens vattenanvändning (2020). Från tillgängligt underlag såsom
befolkningsprognoser och kommuners inrapportering kan trots allt vissa sektorsvisa konstateranden göras.

4.2.1 Sektorsvis prognos av vattenbehov
4.2.1.1 ALLMÄN VATTENFÖRSÖRJNING OCH HUSHÅLL MED ENSKILD VATTENFÖRSÖRJNING

•

Behovet av kommunalt dricksvatten kommer att öka. Uttagsbehovet beräknas bli
minst 33 Mm3 år 2050, varav drygt 24 Mm3 dricksvatten beräknas behöva levereras
till hushållen. År 2100 beräknas uttagsbehovet uppgå till 40 Mm3 varav 29 Mm3 för
hushåll. Kommunalt vatten som inte åtgår inom hushåll fördelas mellan industri och
övrig användning.
Beräkningarna är under förutsättning att befolkningsutvecklingen i Jönköpings län
följer nationella prognoser samt under förutsättning att både vattenanvändning per
person och skillnaden mellan uttaget råvatten och producerat dricksvatten är oförändrat. Uttagsbehovet blir större om befolkningsantalet stiger mer än förväntat eller
om anslutningsgraden ökar. Om vattenanvändningen effektiviseras blir användningen tvärtom mindre.

•

Behovet av uttag till hushåll med enskilt dricksvatten antas utgöras av drygt 4 Mm3
år 2050 och stiga till 5 Mm3 år 2100 enligt samma förutsättningar som för allmän
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vattenförsörjning. Den faktiska siffran blir troligen mindre om anslutningsgraden till
kommunalt vatten ökar.
4.2.1.2 JORDBRUK

•

Vattenbehovet till jordbruket beräknas till ca 5,5 Mm3 år 2030 men antas vara representativt även år 2050 i vattenförsörjningsplanen. Potentiellt skulle vattenbehovet
kunna sjunka mellan 2030 och 2050 i och med att det kan förväntas att grödor och
bevattningsteknik anpassas till ojämn vattentillgång. Samtidigt förväntas klimatet utvecklas mot längre och mer frekventa torrperioder och växtsäsongen beräknas förlängas. Tillsammans med målet om en ökad livsmedelsproduktion19 är det troligt att
vattenbehovet ökar. Beräkning grundas på totala vattenbehovet för djur och bevattning år 2030, om alla arealer som kan bevattnas blir bevattnade och om livsmedelsproduktionen ökar med oförändrad jordbruksareal i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin8.
Samma resonemang som ovan gäller för prognos till år 2100. Det antas att vattenbehoven ökar ytterligare men osäkerheterna är för stora för att beräkna framtida vattenbehov.

4.2.1.3 INDUSTRI
• Om industrins vattenanvändning följer samma utveckling och förhållande till hushållens vattenanvändning beräknas vattenbehov öka från ca 17 Mm3 till ca 21 Mm3
år 2050 och drygt 24 Mm3 år 2100 (i medeltal har industrins vattenanvändning varit
16 % mindre än hushållen). Industrins vattenanvändning kan dock minska till följd
av förändrad teknik och vattenhushållning men eftersom vattenförsörjningsplanen
ska ta höjd för ett mer vattenkrävande scenario har minskning inte ingått i beräkningen.
En del av industrins vattenbehov förväntas fortsätta utgöras av kommunalt vatten.
Under åren 2000–2015 har det kommunala vattnet till industrin i länet utgjort drygt
3 Mm3 per år27 (ca 20 % av industrins totala vattenanvändning).Vattenförsörjningsplanen antar därför att minst 3–4 Mm3 av industrins vatten behöver förses via allmän
vattenförsörjning även år 2050.
•

För att bedöma vattenkraftens behov behövs kartläggning över regleringars inverkan
på hydrologin. Sommaren 2020 beslutade regeringen att införa moderna miljövillkor
för vattenkraften.39 Prövningarna ska leda till nytta för vattenmiljön samtidigt som
nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel tillgodoses. Sannolikt kommer det beslutas om nya vattendomar och därmed nytt kunskapsunderlag som kan användas i bedömning av kraftproduktionens vattenbehov samt för beräkningar av vattenbalans.

4.2.1.4 ÖVRIGA BORTLEDNINGSBEHOV
• Bortledningsbehoven för verksamheter utöver jordbruk och industri kan sammanställas först efter inhämtande av data, till exempel genom ökad tillsyn. En del av övriga bortledningsbehov förväntas utgöras av kommunalt vatten.
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4.2.1.5 IN-SITU-BEHOV
• För kraftproduktion, naturvärden, fiske, kultur samt delar av besöksnäring och rekreation utgörs behovet i huvudsak av ett in-situ-behov, det vill säga behov av att
vattnet befinner sig på plats. Om man räknar med att nuvarande naturvärden är anpassade efter förhållanden som rått under föregående referensperioder kan det antas att vattenbehovet år 2050 motsvarar minst dagens vattenvolymer och flöden vid
MLQ. En närmare studie behövs för att bedöma framtida in-situ-behov och även
definiera så kallade miljöanpassade flöden.

4.2.2 Sammanfattning framtida vattenbehov
Det totala behovet av vattenuttag år 2050 antas vara minst 61 Mm3. Därtill tillkommer övriga
bortledningsbehov som använder egna uttag och som ännu inte är kartlagda. Totala uttagsbehovet jämfört med 2020 beräknas öka med ca 30 % till år 2050 respektive 50 % till år 2100.

Figur 22. Behov av vattenuttag idag (startår 2015–2019) per sektor och teoretisk skattning av framtida behov
till och med år 2100 i Jönköpings län. Figuren bygger på flera antaganden och har många osäkerheter (se
text) till exempel är jordbrukets behov extrapolerat.8

Inom bristområden har vattenresurser i vattenförekomster visat sig vara periodvis ansträngda
redan idag. För att möjliggöra framtida tillväxt inom dessa områden är det troligt att nya
vattenresurser behöver tillföras eller en mer effektiviserad vattenanvändning användas.
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5 REGIONALT VIKTIGA VATTENRESURSER
Vattenförsörjning i denna plan innebär att tillgodose vattenbehov aktuella inom globala, nationella och regionala mål. Då det rör sig om varierade och ibland motstående intressen har
en indelning i fyra kategorier utförts baserat på för vem eller varför vattenresurserna bedöms
vara viktiga (Figur 23). De fyra kategorierna utgörs av kvantitet (1), myndighetsförslag (2),
in-situ-behov (3) och alternativa resurser (4).

Figur 23. Kategorier från vilka Jönköpings regionala vattenförsörjningsplan utgått vid bedömningen av viktiga
vattenresurser. Även typ av behov kategorierna faller under, samt typ av resurs.

5.1 Vattenförekomster (Kategori 1–3)
I Sverige är vatten i landskapet med tillräcklig storlek eller som förser tillräckligt många människor med dricksvatten, definierade som vattenförekomster medan resterande benämns
som övrigt vatten. Vattenförekomster är upptecknade i Vatteninformationsystem Sverige
(VISS).6 Eftersom ”övrigt vatten” är en likadan administrativ enhet som vattenförekomst
och endast skiljer sig åt genom att vara av mindre storlek, ingår även övrigt vatten i begreppet
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vattenförekomster i denna vattenförsörjningsplan. Ett vattendrag, sjö eller grusås kan utgöras
av flera vattenförekomster och därför är antalet vattenförekomster i länet mer omfattande
än antalet hela vattendrag etc.

5.1.1 Kategori 1: Vattenförekomster av viss kvantitet
För att göra en första avgränsning behövdes först definieras vad som är en betydelsefull
kvantitet på regional nivå. I planen används två definitioner valda efter planens omfattning,
mål och vision. Därefter följer två urvalssteg för att få fram vilka av förekomsterna som ska
utnämnas som viktiga.
5.1.1.1 KATEGORI 1A - FLÖDE

Den första definitionen av betydelsefull kvantitet (Kategori 1A, flöde) inriktar sig på ett kontinuerligt flöde för att tillgodose en befolkningsmängd eller motsvarande behov i ett flergenerationsperspektiv. Vattenförsörjningsplanen har angivit definitionen som ”det flöde som
kan tillgodose länets minsta kommun år 2100 med vatten, till den då möjliga beräknade befolkningsmängden” (Aneby, möjlig befolkningsmängd år 2100: 10 000 invånare). Utifrån behov om 200 liter råvatten per person och dygn30 måste ett flöde av betydelsefull kvantitet
alltså kunna tillgodose ett kontinuerligt uttag på 2 000 000 liter per dygn, vilket motsvarar
drygt 23 l/s.
Urval 1 utgår ifrån att uttaget inte får sänka flödet i vattenförekomsten mer än 9,99 % under
MLQ vilket innebär att en ytvattenförekomst behöver ha ett MLQ på ca 0,25 m3/s. Grundvattenförekomster behöver ha en uttagskapacitet (GKAP) på minst 25 l/s.
I Urval 2 värderas förekomsterna även efter egenskaper såsom kvalitet och värde för det
lokala områdets vattensituation. På så vis kan förekomsterna viktas mot varandra och de med
högst poäng sållas fram. För detta utvecklades en matris specifikt för vattenförsörjningsplanen.
5.1.1.2 KATEGORI 1B – VOLYM

Den andra definitionen av betydelsefull kvantitet (Kategori 1B, volym) inriktar sig på målet
att länets största enskilda uttag ska kunna ersättas under minst en månad utan samhällsstörningar eller nödvattenplaner. Länets största kända uttag är för närvarande drygt 30 000 m3
per dygn.
I Urval 1 utgår planen från att total uttagen volym i ytvatten inte får överstiga 1 % av förekomstens totala volym för att undvika stora skador till följd av avsänkning. Det innebär att
en ytvattenförekomst beräknas behöva ha en volym på närmare 91 Mm3. Bedömning om
högsta avsänkningsprocent har inte kunnat utföras för grundvattenförekomster på grund av
osäkerheter. För grundvatten bedöms naturvärden vara mindre beroende av grundvattenytans nivå varför större procentuell avsänkning generellt kan vara möjlig.
Få förekomster återstår efter urval 1. Urval 2 för kategori 1B består därför i sakkunnigas
bedömning om huruvida förekomsterna kan utnämnas som viktiga. Bedömningen är gjord
givet antagen tillgång till vatten under en extrem situation (torka, kris), antagen betydelse av
vattenkvalitet under extrem situation samt förekomstens placering i länet.
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5.1.1.3 KATEGORI 1 - TOTAL

Totalt resulterade urval 1 (A och B) i 220 vattenförekomster, varav 13 förekomster uppfyllde
volymkravet om 1 % avsänkning. Efter att urval 2 utförts återstod 120 vattenförekomster
vilka därmed identifieras som regionalt viktiga på grund av sin kvantitet (Kategori 1) (Figur
24).
• A. Flöde (MLQ) i förekomsten är tillräcklig för att medge ett
kontinuerligt uttag motsvarande 10 000 personers vattenbehov.

Urval 1

• B. Volymen i förekomsten är tillräcklig för att ersätta uttaget från länets
största vattentäkt i en månad, med avsänkning högst 1%.
• Totalt identifieras 220 vattenförekomster

• Förekomsten uppfyller kriterier i bedömningsmatris med minst 5
respektive 3 poäng (vattendrag), alternativt bedöms kunna bli viktig vid
kris på grund av volym.

Urval 2

• Totalt återstår 120 vattenförekomster

Figur 24. Urvalsprocess och kriterier gällande kvantitet (kategori 1). Vattendrag saknar till skillnad från sjöar och
grundvattenmagasin en parameter för volym, och poänggränsen sattes därför lägre för vattendragsförekomster i urval 2.

5.1.2 Kategori 2: Myndighetsförslag – vatten med betydande uttag
Den allmänna vattenförsörjningen är kärnan i samhällsviktiga uttag utpekade av myndigheter. Den regionala vattenförsörjningsplanen omfattar dock inte sådan grad av detaljnivå
vilken kan hanteras inom lokala vattenförsörjningsplaner. Den regionala planen har därför
angivit följande kriterier, enligt vilka kommunernas VA-förvaltning eller bolag har identifierat
vattenförekomster till myndighetsförslag:
•

Förlust av vattentäkt i förekomsten ger direkt eller indirekt kännbara effekter för mer
än den egna kommunen (dvs påverkar till exempel annan kommuns befolkning, verksamheter eller administration).

•

Vattenförekomsten i dess nuvarande eller framtida användning kan inte med enkelhet ersättas med andra vattenresurser som kommunen har rådighet över.

•

Vattenförekomsten behöver uppmärksammas i längre perspektiv än vad de egna
kommunala planerna har räckvidd för.

•

Förekomsten behöver lyftas som regionalt viktig för att ge den tyngd som behövs
för att säkerställa resursen långsiktigt.

•

VA anser av annat skäl att förekomsten ska klassas som viktig för den regionala vattenförsörjningen pga. att den förser samhällsviktig verksamhet.
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I vattenförsörjningsplanen bedöms totalt 81 vattenförekomster vara regionalt viktiga på
grund av sin betydelse för befintliga eller planerade vattenuttag till nödvändiga samhällsfunktioner (Figur 25).

• VA-organisationer identifierar vattenförekomster med betydelse
för samhällsviktiga uttag inom sitt verksamhetsområde

Urval 1

• Totalt identifieras 81 vattenförekomster

Figur 25. Urvalsprocess och kriterier gällande myndigheters utpekande av vatten med betydande uttag (kategori 2).

5.1.3 Kategori 3: In-situ-behov
In-situ-behov definieras av att vatten finns i tillräcklig mängd på en plats i naturen. På sikt bör
vattenresurser som i syfte att uppnå miljömål utpekas som värdefulla för exempelvis naturvärde, fiske, kulturvärde, rekreation, bebyggelse eller övrigt ingå. I avsaknad på underlag har
denna version dock begränsats till vissa natur-, fisk- och kulturvärden.
Urval 1 är de förekomster som redan utpekats som så kallade värdefulla vatten i miljömålsarbetet, eller faller inom grundvattenberoende Natura 2000-områden i SGU:s kartskikt.
I urval 2 sållas de vattenförekomster bort som inte klassats som regionalt särskilt viktiga,
nationellt viktiga, eller nationellt särskilt viktiga.
Vattenförsörjningsplanen identifierar 141 vattenförekomster som regionalt viktiga för länets
nuvarande och framtida in-situ-behov) (Figur 26). I flera fall överlappar resultatet inom insitu-behov (kategori 3) med förekomster för bortledningsbehov (kategori 1 och 2) (Figur 28).
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• Förekomster som ingår i ”värdefulla vatten” på grund av
naturvärde, fiske eller kultur.

Urval 1

• Grundvattenberoende Natura 2000-områden
• Totalt identifieras 246 vattenförekomster

• Förekomsten klassificeras som regionalt särskilt viktig eller minst
nationellt viktig.

Urval 2

• Totalt återstår 141 vattenförekomster

Figur 26. Urvalsprocess och kriterier gällande in-situ-behov (kategori 3).

5.1.4 Sammanfattning av viktiga vattenförekomster
(kategori 1–3)
Vattenförsörjningsplanen identifierar totalt 264 unika vattenförekomster (inklusive övrigt
vatten) som viktiga för länets nuvarande och framtida vattenförsörjning (Figur 27, Figur 28).
Vattenförekomsterna kan vara viktiga för försörjning av antingen bortlednings- eller in-situbehov, alternativt sammanfallande för båda behoven. Förekomsterna utgörs av 83 sjöförekomster, 126 vattendragsförekomster, 44 grundvattenförekomster och 11 övrigt vatten.
Av de identifierade vattenförekomsterna är totalt 170 (inklusive övrigt vatten) bedömda som
viktiga för länets nuvarande och framtida bortledningsbehov (kategori 1 och 2) dvs vatten som
på konstgjort vis flyttas från en naturgiven plats oavsett om det återförs eller inte. Både kategori 1 och 2 faller inom bortledningsbehov och inte sällan överlappar urvalsresultaten från
de båda kategorierna. Sammantaget har 52 sjöförekomster, 63 vattendragsförekomster, 44
grundvattenförekomster samt 11 övrigt vatten (6 i sjö och 5 i vattendrag) valts ut som viktiga
för bortledningsbehov (Figur 28).
Antalet vattenförekomster som omfattas av in-situ-behov (kategori 3) dvs behov av att vatten
bör vara kvar i landskapet (till minst en given nivå eller flöde), uppgår till totalt 141 vattenförekomster varav 56 är sjöförekomster och 85 är vattendragsförekomster.
Då det förekommer överlappning av objekt mellan de olika kategorierna (både mellan 1 och
2 samt mellan bortledningsbehov och in-situ-behov) blir totalsumman av utvalda vattenförekomster mindre än om utfallet från de olika kategorierna adderas ihop. 264 unika vattenförekomster (inklusive övrigt vatten) är resultatet (Bilaga 1).

45

880

REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN

Figur 27. Alla vattenförekomster viktiga för den regionala vattenförsörjningen år 2020 till 2100. Ytvattenförekomsterna är uppdelade efter vilket eller vilka behov de är viktiga för: Både bortledning och In-situ, eller endast endera av behoven. Grundvattenförekomster har bedömts vara viktiga enkom för att försörja bortledningsbehov.
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Figur 28. Antalet vattenförekomster som identifierats efter urvalsprocess som regionalt viktiga för vattenförsörjningen. ”Övrigt” är så kallat övrigt vatten: Enheter av vatten för små för att kallas vattenförekomster men indelade och förvaltade inom samma system. Kategori 1 och 2 ör viktiga för bortledningsbehov, kategori 3 är
viktig för In-situ-behov.

5.1.5 Vattenförekomster viktiga även för andra län
Vissa av de vattenförekomster som utpekas som viktiga för Jönköpings läns regionala vattenförsörjning är viktiga för vattenförsörjningen även i andra län (Tabell 1). Hänsyn ska tas
till att vattenförekomsten kan nyttjas av, eller påverkar vattentillgången för, fler än Jönköpings län. Lämpligen bör samordning av vattenuttag och övrig vattenanvändning ske över
länsgränserna.
I dagsläget (2020) tar flertalet län i landet fram nya vattenförsörjningsplaner och nedanstående lista kan komma att ändras. Vissa regionala vattenförsörjningsplaner delar inte in vattenresurserna i förekomster, eller är beroende av ett uppströms flöde, och därför anges hela
vattendrag i tabellen (Tabell 1).
Tabell 1. Vattenförekomster som är viktiga även för andra läns vattenförsörjning
Sjöar

Vattendrag

Grundvatten

Vättern

Svartån

Sandhem-Hömb söder

Sommen (västra och östra)

Silverån

Hökensås

Vidöstern

Emån

Norr om Silverån, Sjöarp-Svartstorp

Bolmen

Mariannelundsåsen

Allgunnen

Silverdalen

Örken

Bergaåsen, Trotteslöv

Rummen
Änghultasjön
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5.2 Alternativa vattenresurser (Kategori 4)
Vatten finns överallt: I haven, i porer och sprickor i marken, i luften, lagrat som snö och is,
bundet i växter med mera. Vattenförekomster omfattar bara en liten del av vattnets utbredning, och det finns alltså många alternativa källor till vatten som går att använda som resurs.
Ju mer tekniken får framfart och ju mindre tillgång till stora sötvattenansamlingar, desto fler
alternativa vattenresurser blir aktuella.
Alternativa resurser blir viktigare även i Sverige i takt med att tillgången på vatten i vattenförekomster minskar eller blir mer ojämn. Det finns varierade sätt att utvinna eller nyttja vatten
som inte är samlat i förekomster, men det är inte alla som kan anses viktiga för Jönköpings
läns långsiktiga vattenförsörjning.
I det första urvalet identifieras fem alternativ som kan vara användbara som resurser under
Sveriges och länets tekniska och klimatologiska förutsättningar. I urval 2 bedöms tre av dem
vara tillräckligt storskaliga och kostnadseffektiva för den regionala vattenförsörjningen i ett
flergenerationsperspektiv (2020–2100) (Figur 29).
Till skillnad från vattenförekomster kan alternativa vattenresurser inte visas på karta eftersom
de saknar geografisk avgränsning. Resurserna kan vara viktiga för försörjning av både bortledningsbehov och in-situ-behov.
• Vatten som inte är bundet till vattenförekomster t ex havsvatten,
atmosfäriskt vatten
•Vattnet ska kunna användas som resurs i svenska mått mätt och
med länets förutsättningar

Urval 1

• Fem resurser identifieras: Avloppsvatten, dagvatten,
markvatten, havsvatten, lagrad snö och is.

• Resursen har storskalig tillämpning för den regionala
vattenförsörjningen i generationsperspektiv.

Urval 2

• Totalt identifieras tre resurser: Avloppsvatten, dagvatten och
markvatten.

Figur 29. Alternativa vattenresurser (kategori 4).

5.2.1 Avloppsvatten
Avloppsvatten utgörs av använt vatten från hushåll, industrier - exempelvis processvatten och andra verksamheter.40 Även dagvatten är avloppsvatten i lagens mening, men eftersom
det oftast avleds separat från avloppsnätet41 ingår det inte under denna rubrik. Efter olika
grader av behandling, antingen i verksamheten eller på kommunalt avloppsreningsverk, avleds vattnet ut till recipient.
Avloppsvatten – inklusive använt process- och kylvatten som inte gått till kommunalt avloppsnät - kan utgöra en potentiellt stor resurs eftersom tillgången på resursen oftast håller
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jämn takt med vattenanvändningen. Det är tekniskt sett möjligt att skapa slutna system där
vattnet cirkulerar från dricksvatten till avloppsvatten och via behandling återförs till dricksvatten igen med endast små volymförluster över tid.
Med recirkulering av process- och avloppsvatten blir aktören mindre beroende av vatten som
finns i landskapet och minskar känsligheten för säsongsvariationer. Behandlat vatten kan
användas för uttagsbehov såsom bevattning, till nytt processvatten eller till dricksvatten.
Även innan det är helt renat kan avloppsvatten i själva reningsprocessen också användas för
vissa in-situ-behov, exempelvis att reningsdammar utnyttjas som fågeldammar eller genom
att tillföra vatten till ett vattendrag med begränsat flöde. Det är för länet i nutid mer troligt
att behandlat vatten återförs till recipient och där det naturligt genomgår ytterligare kvalitetsförbättringar som medför att det behandlade vattnet kan nyttjas som ny resurs. I ett flergenerationsperspektiv ses dock allt större vinningar med att recirkulera avloppsvatten i helt
kontrollerade system46.

5.2.2 Dagvatten
I tätorter med hårdgjorda ytor har dagvatten tidigare främst varit något som behöver undanskaffas för att inte utgöra ett problem. Dagvatten leds därför vanligen antingen direkt till
annat vattenområde eller, i de fall där det finns kombinerat avlopps- och dagvattensystem,
till avloppsreningsverk41. Men dagvatten kan istället utgöra en resurs vilken genom lagring
jämnar ut perioder av hög och låg nederbörd, minskar belastningen på övriga vattenuttag
och skapar hållbara städer och god bebyggd miljö. Detta kan ske genom att till exempel
idrottsanläggningar och bostäder samlar upp dagvatten för bevattning, wc och dylikt, eller
att dagvatten används till grönstruktur och estetiska värden i städer (gröna tak, rekreationsytor, kanaler och dammar)42. Dagvatten kan också infiltreras till grundvatten eller renas för
vidare användning, men kvaliteten på dagvattnet – och därmed omfattning och typ av reningsprocess – kan skilja sig stort beroende på dagvattnets ursprung.
Dagvatten, framför allt från industriområden och trafikerade områden, kan innehålla föroreningar som till exempel tungmetaller, vägsalt och slitagepartiklar från vägar och däck, men
även bekämpningsmedelsrester och mikroplaster. Dagvatten behöver därför behandlas efter
varifrån det kommer och hur och var det är tänkt att användas. Dagvatten bedöms trots
dessa restriktioner ändå utgöra en viktig resurs för att minska behovet av vattenuttag, inte
minst för bevattningsbehov och att säkra vattenförsörjning till globala och nationella mål
gällande städer och samhällen46.

5.2.3 Markvatten
Med markvatten menas det vatten som befinner sig i den omättade zonen mellan markytan
och grundvattenytan. Markvattenmagasinet är jordbrukets primära vattenresurs eftersom det
tillhandahåller huvuddelen av jordbrukets vattenbehov. Växtodling kräver ungefär 400 mm
vatten under en växtsäsong vilket utifrån Sveriges totala åkerareal ger ett vattenbehov på
cirka 10 miljarder m3 vatten. Detta kan jämföras med Sveriges totala sötvattenuttag som beräknas vara cirka 2,4 miljarder m3.27 Den stora majoriteten av växters behov förses alltså via
nederbörd och markvatten. Genom att säkerställa en bibehållen eller ökad markvattenresurs
(tillsammans med bra och reglerbara dräneringssystem) kan behovet av bevattningsvatten i
framtida klimat minskas.43
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Markvattnet är också primär resurs för landbaserad växtlighet i övrigt samt är en viktig faktor
i markens egenskaper (bärighet, partiklarnas bindning mm.) Markvatten är därför en viktig
resurs att slå vakt om inte bara för de mål som har med odling och livsmedel att göra, utan
även för mål gällande ekosystem och biologisk mångfald, bekämpa klimatförändringar, hållbara samhällen med flera.

5.3 Vattenresurser i framtida klimat
5.3.1 Vattenförekomster nu och i framtida klimat
I och med klimatförändringarna bedöms vissa vattenförekomster inte längre uppfylla kraven
för att vara regionalt viktiga år 2050 (eller 2100), främst på grund av förväntad minskad vattenkvantitet. Samtidigt beräknas vissa förekomster, som inte uppfyller kraven i dagsläget, att
bli viktiga för vattenförsörjningen i framtiden då deras relativa betydelse för att tillgodose ett
områdes eller in-situ-värdes vattenbehov bedöms öka. I och med minskad total vattentillgång
under del av året kan vattenuttag från flera källor behöva nyttjas och kvalitet bedöms bli
relativt sett mindre viktigt i ett sådant scenario (otillräcklig kvalitet är inte sällan en kostnadsfråga medan otillräcklig kvantitet är svårare att åtgärda). Förändringarna får främst genomslag
i kategori 1 vars urval bestämts huvudsakligen av parametrarna kvantitet, kvalitet och ett
områdes relativa vattensituation (Figur 30). De andra kategorierna har för stora osäkerheter
för att bedöma skillnader i siffror, och antas totalt sett oförändrade tills bättre bedömningsunderlag finns.
Av de totalt 264 identifierade vattenförekomsterna bedöms 255 vattenförekomster som viktiga för regional vattenförsörjning i nutid, 242 stycken år 2050 och 226 stycken år 2100.

Figur 30. Antal förekomster inom kategori 1 (kvantitet) som vid givna årtal uppnått uppsatta kriterier för att anses viktiga för den regionala vattenförsörjningen. År 2020 är de sammantaget 103 stycken, år 2050 är de 87
stycken och år 2100 har de sjunkit till 58 stycken.

•

Sjöar och vattendrag beräknas uppvisa minskade flöden och volymer till följd av
längre perioder av låg nederbörd och stigande temperatur. Därför minskar antalet
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ytvatten som uppnår gränsen för att vara kvantitativt viktiga i vattenförsörjningsplanen (Figur 30). Vattendrag beräknas påverkas i högre grad än sjöar eftersom större
sjöars volym reagerar långsammare och kan regleras.
•

Grundvattenförekomsterna har i urvalsprocessen en konstant förväntad uttagskapacitet och grundvattenbildning bedöms komma att förstärkas med konstgjord infiltration när ökad årsnederbörd och nederbördsrika vintrar inte räcker till. Variabler
för grundvatten baseras därför på dess kemiska statusklassning i VISS och dess betydelse för lagrad vattenvolym inom kommun och avrinningsområde.
Till år 2050 beräknas sagda variabler inte ha förändrats nämnvärt men till 2100 antas
förekomsternas betydelse ha ökat. Det innebär att antalet grundvattenförekomster
som uppnår uppsatta kriterier för att vara kvantitativt viktiga för länets vattenförsörjning kan komma att öka mot slutet av seklet (Figur 30).

5.3.2 Alternativa resurser i framtida klimat
De alternativa vattenresurserna avloppsvatten, dagvatten och markvatten bedöms få ökad
betydelse över tid i och med klimatförändringarna. Av dessa tre bedöms avloppsvatten (specifikt kommunalt avloppsvatten samt återanvänt processvatten inom verksamheter) ha jämnast tillgång medan dagvatten och markvatten förutspås uppvisa allt större säsongsvariationer
mot slutet av seklet. Markvattnets vikt för vattenförsörjningen är dessutom beroende av hur
väl den förvaltas. En bibehållen eller ökad markvattenresurs, genom exempelvis kvardröjande av vatten i landskapet, kan öka marvattnets vikt för vattenförsörjningen. En minskad
markvattenresurs som ersätts i ökad grad av bevattning eller leder till annat markbruk kan
däremot minska markvattnets betydelse för vattenförsörjningen i framtiden.
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6 BEDÖMNING AV HOT OCH RISKER
En utökad vattenförsörjningsplan har till uppgift att bidra till tryggad vattenförsörjning i sin
helhet. Riskerna mot länets vattenförsörjning är inte begränsade till utpekade vattenresurser
utan berör hela hydrosfären. Att identifiera mer precisa risker per vattenförekomst kan vara
behäftat med sekretess och bör därför utvecklas i den detaljerade upplagan av vattenförsörjningsplanen. En regional vattenförsörjningsplan ska dock ha ett översiktligt perspektiv14 och
omfattningen av vattenförekomster i denna plan är stor. Encyklopedisk beskrivning av respektive vattenförekomst och de specifika risker som hör till dem lämnas därför till kommunala eller lokala vattenförsörjningsplaner, officiell statistik och vatteninformationssystem
Sverige (VISS) där så är möjligt.

6.1 Klimatrisker
6.1.1 Torka
I framtiden förväntas en ökning i intensitet och varaktighet av perioder med låg nederbörd
och hög temperatur. För höglandet förväntas förändringen bli särskilt markant där vattendrag i ett framtida klimat beräknas uppvisa låga flöden eller rentav torka ut. Det finns risk
för att olika typer av vattenbrist kan komma att påverka alla vattenanvändare i länet från
kommunalt dricksvatten, verksamheter och hushåll med enskild vattenförsörjning till biologiska värden. Risken påverkas bland annat av läge i avrinningsområdet, lagringsmöjligheter,
jorddjup, typ av vattentäkt, nätutbyggnad, befolkningsförändringar och andel anslutna till
kommunalt nät. Klimat kan påverkan resurser på olika vis.
•

Säsongstorka innebär hög risk för låga vattenflöden, skada på biologiska värden och
jordbruk, sinade brunnar och risk att verksamhetsutövare eller kommuner inte kan
följa sina vattendomar.

•

Flerårig torka innebär ökade risker, då möjligheten att stora och långsamreagerande
magasin inte hinner återhämta sig och succesivt minskar i lagrad volym, förutspås bli
mer sannolik. I och med det skulle också vattenreserverna begränsas och vattenförsörjningen bli än mer sårbar.
Torka ökar efterfrågan på vatten samtidigt som tillgången begränsas. Med en stigande befolkningsutveckling och kommuners önskemål om tillväxt, kommer också risken att även en
stor vattentillgång inte kan tillgodose efterfrågan under framtida torrperioder.
En av de mer svårhanterliga riskerna uppstår vid hydrologisk torka (låga grundvattennivåer).
Torrt väder och torr mark är synliga varningstecken för vattenbrist, och människor tenderar
då att hushålla mer. Hydrologisk torka kan däremot vara osynlig och samtida med rikliga
regn och frodig grönska. Det är då svårt att övertyga allmänheten om att det råder torka och
att vattenbesparing är nödvändigt. Vid hydrologisk torka finns stor risk att vattenanvändningen är fortsatt hög vilket orsakar överuttag och vattenbrist främst för dricksvatten.
Varmare klimat och torka medför även risk för bränder. Framför allt skogsbränder men i
viss mån även brand i övrigt. Skogsbrand medför spridning av partiklar som kan ge ökad
belastning för reningsverk eller som kan påverka egenskaperna i grundvattenmagasin. Brandsläckningsarbetet behöver vatten både som naturliga avgränsare och som släckmedel.
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Bränder som inträffar under torka, då vattentillgången lokalt kan vara låg, gör att eventuell
påverkan på vattenkvaliteten blir större än under högflödesperiod då utspädningseffekten är
större.

6.1.2 Översvämning
Över hela länet förväntas skyfall öka i frekvens och intensitet med höga vattenflöden som
följd. Risken för översvämning är högre i områden med ökad andel hårdgjorda ytor och/eller
nära ytvatten. Avsaknad av naturliga svämplan eller tillfredsställande dränering i omgivningen
bidrar till ökad risk för översvämning.
Effekter av översvämningar kan vara:
•

att föroreningar förs till vattenresursen,

•

att de fysiska egenskaperna hos en vattenförekomst ändras bland annat genom
minskning av mängden vatten som kan lagras, barriärer och skydd skadas eller att
infiltrationen försämras,

•

att teknisk utrustning som krävs för att leverera vatten till användaren slås ut,

•

att framkomlighet för personal förhindra eller på annat sätt försvåra daglig drift av
vattenproduktion och distribution,

•

att flöden påverkar dammars funktion vilket kan medföra översvämningsskador på
vattenförekomster och infrastruktur.

6.1.3 Temperatur
Utöver översvämning kan varmare luft- och vattentemperaturer medföra ökad risk för sämre
vattenkvalitet. Mikrobiell påverkan riskerar att öka särskilt i grunda ytvatten. Höjd temperatur
i vattnet är en försämring ur dricksvattensynpunkt, vilket bland annat kräver ökad behandling
av råvatten och för att förhindra tillväxt i ledningsnät. Därutöver kommer risken för en ökad
tillströmning av humusämnen och föroreningar som blir mer rörliga i marken med mer nederbörd, ökade temperaturer och ökad vittring och urlakning.
Hög temperatur kan orsaka vattenbrist även utan att det är torka. En av de vanligare anledningarna till dricksvattenbrist under gångna år har varit att det under varma somrar används
mer dricksvatten än vattenverken hinner producera. Det finns en klar risk att stigande temperatur även i framtiden leder till vattenbrist på grund av kapacitetsbegränsning.

6.2 Brister i övervakning
Otillräcklig övervakning för inhämtande av såväl data för vattenresurser som kontroller kan
tänkas medföra följande risker för vattentillgången inom länet:
•

Mätstationer: I dagsläget finns begränsningar både i antal och typ av mätstationer,
både gällande vattentillgången och nyttjandet, för att korrekt kunna beskriva vattensituationen. Det medför bristande kännedom om vattenbalans, faktiska flöden samt
volymer som finns att tillgå i vattenförekomster. Risken blir att bedömningar av uttag
baseras på ett ofullständigt underlag av vattentillgången.
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•

Tillsyn: Det bedrivs begränsad tillsyn över vattenuttag vilket ger utrymme för olovliga vattentäkter och medför risken att okända volymer vatten tas ur systemet. Vid
ofullständig uppföljning av det faktiska vattenutnyttjandet gällande vattenuttag och
användning riskerar åtgärder att bli missriktade eller overksamma.

•

Detaljeringsgrad: Det förekommer att det saknas detaljerad övervakning även gällande det kommunala dricksvattnet till exempel om hur mycket som tas ut till vilken
användare, vid vilken tid etcetera. Avsaknaden av detaljkunskap medför risk för
sämre framförhållning och att fördelning av dricksvattnet till olika användare i en
bristsituation blir baserad på osäkra grunder.

•

Övervakning av magasin: Mätningar och kännedom om vattenmagasin som används för dricksvattenproduktion kan vara bristande. Utan kännedom om grundvattenmagasins tillgängliga vattenvolym, tillsammans med det ökade uttagsbehovet som
syns i klimatscenarier, ses en risk att det inte går att beräkna hur mycket vatten som
återstår i magasinen eller hur många dagar eller veckor det räcker till vid torka. Det
medför utmaningar för att planera när eller hur vattnet ska ransoneras.

6.3 Administrativa aspekter
Organisatoriska, administrativa och bemanningsfrågor kan tänkas medföra följande risker
för vattentillgången inom länet:
•

Personal och dokumentation: En överhängande risk på lång sikt är sårbarhet inom
organisationer. Inte sällan utgör ett fåtal personer nyckelpositioner som innehar teknisk kännedom om vattenhanteringen till exempel varifrån och vart vattnet går, vilka
system, hur det hanteras, var det bokförs, hur det bokförs, rapportering, planer med
mera. Det innebär en känslighet om organisationen plötsligt står utan nödvändig
kunskap och samordning. En ytterligare risk är om viktig dokumentation, till exempel
ritningar över ledningsdragningar, kommer bort eller på annat vis blir otillgänglig.

•

Tidsaspekt: En annan risk är begränsad framförhållning, som kan förekomma inom
VA-planering. Hittills har handlingsplaner och vattenförsörjningsplaner ofta behandlat en relativt kort tidshorisont vilket innebär begränsad förberedelse för kommande
utmaningar. Begränsning i framförhållning medför att kortsiktiga lösningar utförs
istället för långsiktigt hållbara lösningar.

•

Samverkan: Samarbete och samverkan riskerar att vara haltande även där sådan är
etablerad inom och mellan organisationer. Information och datautbyte kan vara bristfällig vilket medför en sämre överblick, kunskapsbortfall och mindre effektiv problemlösning. I värsta fall finns risken att problem och konflikter uppstår där kommunikation fallerat och motstående intressen kolliderar.

•

Genomförande: Det föreligger risk för bristande hörsamhet och uppföljning av de
kunskapsunderlag som tas fram. Om planer, policys och rådgivning inte används
finns det risk att beslut medför negativa effekter för kommunens eller länets vattenförsörjning.

•

Informationshantering och spridning: Det finns risk att information om vattenförsörjning kan användas i skadligt syfte. Känslig information som inte hanteras eller
delas på ett säkert sätt riskerar att höja sårbarheten för vattenförsörjningen lokalt eller
regionalt. Det finns omvänt en risk att information blir otillgänglig och bristfällig
vilket medför att samverkan försvåras. Handläggningen i vattenrelaterade ärenden
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kan bli ineffektiv medan metoderna för säkerhetsskyddsarbetet utformas. Bedömningen av skyddsvärde och synsätt på hur data och underlag ska hanteras kan skilja
sig åt mellan aktörer.

6.4 Bristande robusthet i VA-ledningssystem
Vattenförsörjning baseras på att vattenframställning och leverans har fungerande material,
teknik och ledningsnätstruktur. Brister i vattenförsörjning kan tänkas medföra följande risker
för vattentillgången inom länet:
•

Ledningsnät åldras eller skadas: Läckage i ledningsnätet ger vattenförluster. Det
finns risk för vattenbrist vid ledningsbrott. Läckage i avloppsledningar riskerar dessutom att medföra kontamination antingen mellan ledningar (där dricksvattenledning
finns i närheten) eller genom att utsläppet når en vattenförekomst som används för
dricksvattenuttag.

•

Skada på vattenverk: Fel på vattenverk som saknar reservutrustning eller andra vattenverk som kan ersätta det riskerar att drabba abonnenter under viss tid. Om det är
ett vattenverk som försörjer hela eller majoriteten av ett stort område kan konsekvenserna bli kännbara. Förstört vattenverk utan ersättande infrastruktur leder till
vattenbrist och att nödvattenplaner kan behöva aktiveras.

•

Skada på avloppsreningsverk: En skada på avloppsreningsverk som saknar reservverk riskerar att drabba många abonnenter under lång tid. Vattenförsörjningen blir
inte omedelbart påverkad, men om avloppsvatten inte kan omhändertas på ett säkert
sätt kan det leda till en risk att föroreningar istället släpps ut till omgivningen och
vattenförekomster, samt riskerar medföra långsiktiga hälsorisker för befolkningen.

•

Isolerade eller sammankopplade VA-områden: Isolerade VA-områden, samt vattenförsörjning som är beroende av enstaka magasin eller enstaka vattenverk, är sårbara. De riskerar att ha mindre buffert och färre alternativ för att hantera eventuella
problem som uppstår, vilket kan resultera i lång åtgärdstid vid haverier. Sammanbyggda VA-områden kan å andra sidan medföra en risk för att kontamination eller
annan skada fortplantar sig till fler abonnenter.

6.5 Negativ påverkan till följd av verksamheter,
bebyggelse och infrastruktur
Små ingrepp från verksamheter, bebyggelse och infrastruktur blir ofta förbisedda som risk
eftersom de var för sig utgör en liten påverkan på vattenresursen. Sett över tid utgör sammantagna effekter en påtaglig risk mot vattentillgången. Miljöfarliga verksamheter samt exploatering av mark- och vattenområden kan tänkas medföra följande risker för vattentillgången inom länet:
•

Föroreningsspridning från:
o Verksamheter, både nedlagda och i drift, riskerar att sprida föroreningar till
vattnet. Föroreningsspridning kan ske direkt via exempelvis verksamhetens
användning av bekämpningsmedel och utsläpp av avloppsvatten till recipient,
eller indirekt till exempel via atmosfäriskt nedfall. En verksamhet kan ge upphov till nya spridningsvägar av en befintlig förorening, genom att till exempel
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flytta förorenade massor eller anlägga en vattentäkt som får förorenat grundvatten att ta en ny flödesriktning. Brand i byggnader och fordon kan innebära
att föroreningar sprids till vattenresurser från materialet som brinner, från
vissa släckmedel eller från släckvatten som fört med sig ämnen från lokalen.
o Infrastruktur såsom bil- och järnvägar medför utsläpp av vägsalt, tungmetaller,
mikropartiklar som slits från däck och asfalt mm. Både transporter med farligt gods och större mängder drivmedel kan orsaka stora och långvariga problem för vattenkvaliteten eller reningsprocesser om det sker en olycka och
föroreningen når en vattenförekomst. Vägdiken kan medföra att eventuella
föroreningar sprids och når områden längre bort från källan. Vägen självt är
ofta uppbyggd på genomsläppligt material som utgör en snabb transportväg
för vatten och då även för föroreningar.
o Övrig diffus spridning kan ske även genom utsläpp och läckage av exempelvis
drivmedel och smörjoljor från fordon och maskiner i skog, på åker eller på
uppställningsplatser. Dessa ämnen kan vara svåra att bryta ned och den totala
belastningen kan minska kvaliteten hos en vattenförekomst eller annan vattenresurs.
•

Inverkan på vattenmagasinens egenskaper:
o Lagringsvolymen i vattenmagasin kan minska på grund av fysiska ingrepp och
exploatering som till exempel grustäkt eller schaktning i en grundvattenförekomst.
o Påfyllning av grundvatten riskerar att minska till följd av att infiltrationsområden
hårdgörs (beläggs med hårda, täta ytor) exempelvis med asfalt eller byggnader.
o Ökad sårbarhet för vattenmagasin riskeras då ingrepp som avlägsnar skyddande jordlager medför höjd risk för att en vattenförekomst blir förorenad.
Pålning i samband med bebyggelse ger också eventuella föroreningar en genväg till vattenresursen.
o Kvardröjningstiden för vatten i landskapet kan riskera att sjunka vid verksamhet
som dikning, rätning av vattendrag eller igenfyllnad av vattenområden.

•

Inverkan på vattenbalans och övriga intressen:
o Överuttag: Om verksamheter innehar vattenuttag som inte är anpassade efter
vattenbalansen i området finns risk för överuttag med påföljande negativ
konsekvens för både den egna verksamheten som för andra intressenter.
o Grundvattensänkning: Bebyggelse eller infrastruktur som anläggs nära eller under grundvattennivå riskerar att medföra ett behov av permanent grundvattensänkning för ett vidare område. Det innebär också en sänkt nivå för
markvatten och att behovet av vattenuttag för bevattning kan bli större. För
kulturmiljövärden kan sänkt grundvattenyta utgöra risk för den strukturella
stabilitet som behövs för att undvika sättningsskador eller nedbrytning av
husgrunder.
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6.6 Juridiska aspekter
Att påverka och nyttja vattenresurser kräver ofta tillstånd44. Såväl tillståndskrävande vattenuttag som indirekta effekter av tillstånd för annan exploatering, kan tänkas vara behäftade med
följande risker för vattenförsörjningen inom länet:
•

Tillstånd och vattendom: Vattenuttag som saknar tillstånd riskerar att bli utan vatten i bristsituation om det finns tillståndgivna uttag i samma vattensystem.

•

Motstående intressen: Andra intressen till exempel exploatering ges företräde
framför vattenförsörjning. Många små medgivanden till ingrepp riskerar att tillsammans ge stor negativ effekt på vattentillgången över tid.

•

Planprocess: Vattenförsörjning blir förbisedd när ny verksamhet eller nytt område
ska etableras. Det kan medföra svårigheter och kostnader för kommunalt VA eller
verksamhetsutövare att lösa vattenförsörjningsfrågan.45

6.7 Avsiktligt sabotage
Avsiktligt sabotage kan tänkas medföra följande risker för vattenförsörjningen inom länet:
•

Primär måltavla: Det finns en risk att vattenförsörjningen blir en måltavla för parter
som avsiktligt vill skada samhällsfunktioner, hälsa, natur, verksamheter eller annat
intresseområde.

•

Indirekt måltavla: Även om måltavlan inte är vattenförsörjning kan angrepp på personer eller skadegörelse på objekt direkt eller indirekt även påverka vattenförsörjningen genom negativ inverkan på bemanning, råvattenresurs eller infrastruktur.

6.8 Enskilt vatten
Privatpersoner, hushåll och verksamheter inom länet med egna vattenuttag kan, särskilt om
det gäller grunda (grävda) brunnar, även tänkas bli berörda av eller medföra följande risker:
•

Bristande kvantitet: Ett varmare klimat ger risk för ett ökat antal sinade enskilda
brunnar, och att brunnar är torra under längre perioder genom att grundvattennivåerna förväntas sjunka.

•

Bristande kvalitet: Det finns risk för att temperatur eller kemiska förändringar i
privata brunnar på grund av klimatförändringen kan göra brunnsvattnet olämpligt
för användning.

•

Tekniska risker: Brunnsfilter kan sättas igen om urlakning av både organiska ämnen
(humus) och oorganiskt material (järn, mangan) ökar i ett förändrat klimat. Det medför risk för minskat vatteninflöde till brunnen och att situationen felaktigt tolkas som
sinande vattenmagasin.

•

Överuttag: Större och fler uttag från enskilda användare riskerar att påverka
varandra och övriga intressenter. Det kan leda till intressekonflikter och ökar också
risken att förorenande ämnen sprids.

•

Extra belastning på det allmänna: Ökande problem för hushåll med enskilt vatten
att klara sin vattenförsörjning medför risk för extra belastning på kommunalt VA
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eller samordnande funktioner. Det finns en risk att det kan krävas fler och frekventare hämtställen för allmänt dricksvatten i länet.
•

Övervakning: Enskilda brunnar som inte finns registrerade och inlagda på kartor
riskerar att bli förbisedda när hänsyn ska tas i till exempel infrastrukturprojekt eller
ny vattenverksamhet i närheten.

6.9 Sammanfattning av risk för vattenbrist
Mer extrema väderförhållanden förväntas öka med ett förändrat klimat. Däribland förväntas
perioder med låg nederbörd och liten tillrinning bli varaktigare och intensivare. Det kan befaras att snabbreagerande vattenmagasin – både ytvatten och grundvatten – kan komma att
uppvisa längre perioder då flöden och/eller nivåer är lägre än uttagsbehoven.
Mot beaktande av klimatscenarier, erfarenheter från tidigare torka-år, rapporterade uttagsbehov och observationer, bedöms det att det finns risk för vattenbrist i hela Jönköpings län.
Sannolikheten för vattenbrist är högre på Höglandet och i synnerhet i Emåns huvudavrinningsområde samt Nässjö kommun (Figur 31). I västligaste delarna av länet samt vid Vättern
finns större lagringsmöjligheter och tillgång, men även dessa områden kan komma att drabbas av vattenbrist till exempel för enskild vattenförsörjning eller i de fall där själva uttaget
och leveranserna inte har kapacitet att nå upp till behovet.
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Figur 31. ”Högst risk för vattenbrist” i kartan har tonvikt mot vattenbrist orsakad av torka och överuttag. Gränserna är översiktliga: Det finns lokala variationer där stora magasin minskar risken för vattenbrist, eller där behoven höjer risken. Risken föreligger redan i dagsläget (2020) och bedöms öka över tid.
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7 MÖJLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA
VATTENFÖRSÖRJNINGEN
7.1 Åtgärdskategorier, effektmål och periodicitet
För att motverka risker i föregående kapitel och trygga vattenförsörjningen har 87 möjliga
åtgärder tagits fram. Åtgärdsförslagen är liksom riskerna generella och inte begränsade till
enskilda vattenförekomster, men kan utgöra underlag för lokala åtgärder. Att ta fram platsspecifika åtgärder utifrån förslagen föreslås ingå i fortsättningsarbetet.
De föreslagna möjliga åtgärderna har delats in sex kategorier innehållande fysiska, informativa,
juridiska, kunskapshöjande, organisatoriska åtgärder samt styrmedel/planering46. Den vanligaste åtgärdskategorin utgörs av fysiska åtgärder (28 åtgärder) följt av juridiska (16 åtgärder) och
åtgärder för styrmedel/planering (15 åtgärder) (se bilaga 3).
Vidare är åtgärdsförslagen indelade i mål beroende på sin primära effekt (en åtgärd kan dock
leda till fler effekter), såsom säkra befintlig tillgång och kvalitet, skydda befintliga resurser, utveckla/förbättra befintliga resurser, samt etablera nya resurser och infrastrukturer 36. En bedömning har också
utförts om åtgärden kan klassas som engångsutförande, regelbundet återkommande eller
fortlöpande arbete utan slutdatum.
Åtgärdskategorier
•Fysiska (28)
•Informativa (7)
•Juridiska (16)
•Kunskapshöjande (14)
•Organisatoriska (7)
•Styrmedel/planering (15)

Effektmål
•Säkra befintlig tillgång och kvalitet
•Skydda befintliga resurser
•Utveckla/förbättra befintliga resurser
•Etablera nya resurser/ ny infrastruktur

Periodicitet
•Engångsprojekt
•Regelbundet återkommande
•Fortlöpande
Figur 32. Indelningen av föreslagna åtgärder: Åtgärdskategori (antal åtgärder inom parentes), åtgärdens avsedda effekt, samt tidsomfattning.

Exempel på åtgärder som bidrar till respektive effektmål kan vara:
1. Säkra befintlig tillgång och kvalitet: Sparsamhet inom hushållsförbrukning, odla klimatsmart, återanvända vatten i industriprocesser.
2. Skydda befintliga vattenresurser: Ansöka om vattendom, inrätta vattenskyddsområden.
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3. Utveckla/förbättra befintliga resurser: Koppla ihop ledningsnät inom/över administrativa
gränser, samarbete kring regleringar och uttag, säkerställa fungerande vattenbalanser för
vattenresurser.
4. Etablera nya resurser/ny infrastruktur: Kartlägga nya vattenförekomster, etablera nya vattentäkter och införa cirkulära system för att rena avloppsvatten till dricksvattenkvalitet.
De möjliga åtgärderna utgör en ”verktygslåda” ur vilken användaren kan välja vad som passar
för den egna specifika vattenförekomsten eller situationen. Åtgärderna kan också vara samverkande: Till exempel hänger en juridisk åtgärd, såsom vattendom, i regel samman med
fysiska åtgärder och kan följas av rapportering (informationsåtgärd).
Majoriteten av åtgärderna, ca 90 %, finns redan i olika grad i andra åtgärdsprogram i länet
(Figur 33). Tre åtgärdsprogram har jämförts med den regionala vattenförsörjningsplanen och
den med högst antal överensstämmande åtgärder var regionala miljömål (58 åtgärder), följt
av vattenförvaltning (52 åtgärder) och klimatanpassning (40 åtgärder). Genom att utföra en
åtgärd i något åtgärdsprogram kan en aktör således komma att uppfylla arbete för flera syften,
däribland en hållbar vattenförsörjning.

Figur 33. Andel föreslagna åtgärder som är överensstämmande (ja), stämmer till viss del (delvis) eller inte alls
(nej) med åtgärdsprogrammen för miljömål, klimatanpassning eller vattenförvaltning i länet.

Åtgärdsförslagen till den regionala vattenförsörjningsplanen presenteras i bilaga 3 där det
även redovisas vilka aktörer som respektive åtgärd riktar sig till, såsom nationella och regionala myndigheter, kommuner och VA-verksamhet, verksamhetsutövare samt hushåll.

7.2 Möjliga åtgärder med hög relevans
För att vattenförsörjningen ska kunna betraktas som tryggad måste förutsägbara hot om vattenbrist i dag och i framtiden minimeras. De föreslagna möjliga åtgärderna kan såväl ensamt
som tillsammans med flera andra åtgärdsprogram bidra till en trygg vattenförsörjning. Vissa
möjliga åtgärder bedöms vara mer relevanta för länets hållbara vattenförsörjning och att nå
vattenförsörjningsplanens mål för år 2050.
I dagsläget anger flera av länets kommuner att det förkommer säsongsbundna perioder med
begränsad vattentillgång. Vattenförsörjningsplanen anser därför att åtgärdsförslag som förser
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befolkningen med ett normalbehov av dricksvatten oavsett säsong eller period bör prioriteras.
I följande underrubriker redogörs vilka inriktningar den regionala vattenförsörjningsplanen
särskilt rekommenderar åtgärder för.

7.2.1 Säkerställ vattenresurser för kommande decenniers och generationers behov
Även om total nederbörd beräknas öka för delar av länet i ett framtida klimat innebär klimatförändringarna sannolikt också att vattentillgången kommer minska under delar av året.
Det innebär att vattenförbrukning per sektor och per person behöver anpassas till en lägre
vattentillgång än idag utan att väsentligt påverka levnadsstandarden. Då det beräknas att befolkningens behov kan komma att bli större än vad som momentant kan nyttjas från befintliga vattenförekomster i ett framtida klimat, behöver ytterligare (nya) vattenresurser etableras
och säkerställas. Resurserna behöver vara hållbara över lång tid och klara extrema år.
7.2.1.1 ETABLERA VATTENTÄKTER SOM HANTERAR FRAMTIDA KLIMAT

I länet har noterats perioder med ytvattenflöden under MLQ och svårigheter att hålla vattendomar gällande reglering på grund av otillräckliga flöden. Även grundvattennivåer har
periodvis varit låga. Under sådana omständigheter är det inte lämpligt eller ens möjligt att
göra vattenuttag. Situationen förväntas förvärras i framtida klimat. I första hand bör kommun eller verksamhetsutövare säkra vattenresurser som klarar behovet året om. I andra hand
bör huvudtäkter som uppvisar periodvis brist kompletteras med uttag från resurser som har
lägre flöde men större volym, eller naturliga magasin som avsätts specifikt för att fyllas upp
under delar av året och användas under bristperiod.
Åtgärden lämpar sig i områden där låga vattenflöden eller låga sjö-/ grundvatten-nivåer inneburit problem
för uttag eller in-situ-värden.
7.2.1.2 BEHANDLA PROCESS-OCH AVLOPPSVATTEN TILL FÖRNYAD RESURS

Nyttjandet av avloppsvatten som resurs har en fördel då tillgången i stor utsträckning följer
behovet till skillnad från en vattenförekomst där tillgången oftast sjunker då behoven ökar.
Ju mer dricksvatten som används desto mer avloppsvatten finns att återanvända. Behandlat
avloppsvatten har en jämnare tillgång över året än väderberoende resurser och är förutsägbar,
vilket gör vattenförsörjningen mer robust. Det minskar också avsevärt behovet av vattenuttag från naturen. Vidare finns det möjlighet för en aktör att planera var resursen avloppsvatten ska placeras och tillhandahållas, istället för att som med vattenförekomster behöva anpassa sig efter var i landskapet vattenresursen ligger. I framtiden blir cirkulära system troligen
också ett verktyg för att återvinna andra resurser, exempelvis fosfor, och skydda naturmiljön
från utsläpp46.
Åtgärden kan också vara aktuell för vattenkonsumerande industrier eller verksamheter med
eget vatten som istället för dricksvattenkvalitet kan rena process- kyl- och övrigt avloppsvatten till den grad som är aktuell för dem. Recirkulering av processvatten och kylvatten in i
produktion minimerar beroendet av vattentillförsel utifrån.
En nackdel med att behandla avloppsvatten till dricksvatten är svårigheten i dagsläget att
göra produkten attraktiv för hushåll. Befolkningen kan än så länge ha svårt att acceptera före
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detta avloppsvatten i sina kranar oavsett hur rent det är. En lösning på den psykologiska
spärren kan vara mellanlagring av det renade vattnet i grundvattenmagasin, eftersom grundvatten uppfattas som mer hygieniskt.
Åtgärden lämpar sig särskilt i bristområden där total vattentillgång kommer minska jämfört med behovet.
I synnerhet om det saknas större långsamreagerande vattenmagasin som kan kompensera för säsongsvariationer i naturligt förekommande vatten.

7.2.2 Skapa robust vattenförsörjning
Gör vattenförsörjningen robust för att huvudtäkt eller huvudvattenverk ska kunna tas ur
bruk under en månads tid.7
Målbilden är att vattenförsörjningen ska fungera som elförsörjningen och att mottagaren blir
oberörd om det uppstår brist i leveranskedjan. Målet är att nödvattenplaner inte ska behöva
användas utan istället ska förutsägbara hinder mot vattenförsörjningen byggas bort.
7.2.2.1 REDUNDANS I VATTENTILLGÅNGAR

Med redundans menas att använda råvatten från flera källor där var och en har kapacitet
utöver det dagliga nyttjandet. Den totala outnyttjade kapaciteten behöver motsvara minst
den största täktens uttag. Om en vattentäkt behöver tas ur bruk kan uttaget från övriga ökas
och sammantaget täcka behovet. Redundans i vattentillgångar är viktigt där det finns en huvudvattentäkt som försörjer stora populationer eller intressen och där konsekvenserna av
brusten vattenleverans därför kan bli påfrestande. Åtgärdsexemplet sammanfaller delvis med
åtgärder för att klara torrperioder i framtida klimat. För att kunna genomföra åtgärden behöver tillstånden till vattentäkterna utformas för att kunna öka uttagen vid behov.
Åtgärden lämpar sig särskilt för VA-områden eller verksamheter med stort vattenbehov som: 1. I dagsläget
använder endast en huvudvattentäkt eller ett fåtal vattentäkter där uttagsmöjligheterna endast med liten
marginal överstiger behovet; och 2. Inte är sammankopplade med andra dricksvattenledningsverk.
7.2.2.2 FLERA VATTENVERK TILL SAMMA LEDNINGSNÄT

Ett vattenverk kan behöva byggas om, renoveras, drabbas av skada eller möta andra omständigheter som minskar dess kapacitet att producera och leverera dricksvatten. Även om det
finns redundans i vattentillgångar så är vattenförsörjningen utsatt om den är beroende av ett
verk. Liksom för vattentillgångar behöver reservvattenverk tillsammans motsvara/kunna
kompensera för det största vattenverket.
Åtgärden lämpar sig särskilt för VA-områden eller verksamheter med stort vattenbehov som: 1. I dagsläget
använder endast ett vattenverk eller ett fåtal vattenverk som endast har liten marginal att utöka sin produktion; och 2. Inte är sammankopplade med andra dricksvattenledningsverk.
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7.2.3 Säkra kunskap och personalresurser inom sin organisation.
För att veta vilka åtgärder som är mest effektiva för vattenförsörjningen och för att de ska
kunna genomföras behöver både beslutsfattare och personal ha tillräckliga kunskaper, bemanning och resurser.
7.2.3.1 VATTENFÖRSÖRJNING I ÖVERSIKTS- OCH DETALJPLANERING

Tillgång till vatten är en avgörande förutsättning för bebyggelse och näringsverksamhet. Att
införa vattenförsörjning som del i översikts- och detaljplaner bidrar till att mark- och vattenanvändningen blir så lämplig och hållbar som möjligt. I detta syfte har Boverket tagit
fram en vägledning till stöd i arbetet.45
Åtgärden är särskilt riktad till kommuner.
7.2.3.2 PRIORITERA UTBILDNING FÖR PERSONER PÅ BESLUTANDE POSITIONER

Med grundläggande kunskaper om vikten av vattenförsörjning, hur situationen ser ut inom
det egna verksamhetsområdet och vad som behövs för att trygga vattenförsörjningen blir
beslutsunderlagen välunderbyggda och risken för vattenbrist minskar. Det är synnerligen
viktigt att de som sitter högst upp i beslutskedjan, de som sätter policy, beslutar om budget
och sätter inriktningen för plan- och byggfrågor, är väl införstådda med vilka konsekvenser
deras beslut får för vattenförsörjningen.
Åtgärden är särskilt riktad till politiker, vars prioriteringar och beslut får stora och långtgående effekter.
7.2.3.3 SÄKERSTÄLL KOMPETENSTILLGÅNG PÅ NYCKELPOSITIONER

Den dagliga driften av vattenförsörjning är beroende av att kompetenser kan utföra nödvändiga uppgifter. Åtgärdsförslaget innebär att minska sårbarhet på grund av personalbortfall vid kritiska funktioner. Det gäller såväl små organisationer med liten personal, som
stora organisationer där personalen är större men har skarpt avgränsade arbetsområden.
Åtgärden är särskilt avsedd för organisationer där nyckelkompetens, kunskap eller behörighet inom något
område faller på endast en eller ett par personer.

7.2.4 Skydd av befintliga vattenuttag
För vattenförsörjning i nutid och även i sikte mot mål-året 2050 är det viktigt att de vattentäkter som finns och som etableras får ett fullgott skydd, samt är väl övervakade och förvaltade. Nedan följer en checklista över relativt enkla och snabba åtgärder som behöver utföras för vattentäkter:
•

Tillstånd (vattendom från mark och miljödomstolen) finns för vattenuttaget.

•

Kommunen eller verksamhetsutövaren äger marken eller har rådighet genom till
exempel avtal eller servitut för vattenuttaget.

•

Det finns ett funktionellt vattenskyddsområde eller utredning som visar på att behov av vattenskyddsområde saknas. (Vilket år beslutades vattenskyddsområdet?).
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•

Det finns ett funktionellt skalskydd för vattenuttaget. (Stängsel, lås och bom).

•

Råvattenkontroll genomförs.

•

Det finns en beredskapsplan för skydd av vattentäkt framtagen tillsammans med
räddningstjänsten. (Är räddningstjänsten medveten om råvattnet?).

Åtgärderna riktar sig särskilt till kommunala VA eller samhällsviktig verksamhet med stort vattenbehov
och enskild vattenförsörjning.

Nyttja långsiktigt hållbara
vattenresurser

• Etablera "klimatsäkrade" vattentäkter
• Återanvända renat process- och
avloppsvatten

• Använda flera tillgångar

Robust vattendistribution

• Använda flera vattenverk till samma
ledningsnät
• Vattenförsörjning i planprocesser

Kompetensförsörjning

•Utbildning av beslutsfattare
• Säkra bemanning av nyckelpositioner

Skydda vattentäkter

• Juridisk skydd genom tillstånd, rådighet och
vattenskyddsområde
• Fysiskt skydd, kontroller och beredskapsplaner

Figur 34. Sammanfattning av förordade åtgärder för långsiktig vattenförsörjningen (mål-år 2050).

7.3 Möjliga hinder mot genomförande av åtgärderna
Åtgärderna i vattenförsörjningsplanen är framtagna på en övergripande och generell nivå och
alla förslagen gäller inte överallt. Vidare är det möjligt att förslagen inte är genomförbara trots
de är lämpliga för platsen. I vissa fall kan de till och med vara motverkande. I och med att
vattenförsörjningsplanen involverar flera intressen utöver dricksvatten blir också åtgärdsförslagen varierade och fyller olika syften.
1. Ekonomiska hinder: De flesta åtgärder medför någon form av kostnad (monetär eller
resurs). Kostnader kan (kortsiktigt) överträffa budgetutrymme till och med för de mest
akuta och nödvändiga åtgärderna. Möjliga lösningar är bland annat statliga bidrag, att
flera aktörer går samman om åtgärderna samt att utföra en kostnads-/effektberäkning.
Många åtgärdsförslag kan vara en investering som kommer leda till framtida lägre kostnader. Kostnader för åtgärder för vattenförsörjning bör vägas mot kostnaden av en vattenbristsituation både på kort och lång sikt.
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2. Resursbrist: Det kan saknas tid, kunskap, materiel eller personal för att utföra åtgärder.
Att planera i god tid både på liten och stor nivå är viktigt. Beslutsfattare har en viktig roll
i att säkerställa att åtgärder kan utföras. Kontaktnät och samarbete mellan aktörer kan
utgöra stöd då man lättare kan hjälpas åt att hitta eller dela resurser alternativt finna alternativa lösningar på problemet.
3. Intressekonflikt: En åtgärd kan förhindras av krock mellan olika intressen. Att bygga
en damm för att lagra vatten till uttag kan till exempel krocka med miljöintresset att återställa fria vattenvägar i vattendrag och sjöar. Intressekonflikten kan också ske inom den
egna organisationen. Kommuner bör till exempel väga behovet av exploatering och utveckling i översiktsplaner mot behovet av bevarande och skydd av vattenförsörjningsvärden.
4. Opinion. Somliga åtgärder kan möta motstånd från allmänheten. Till exempel kan
dricksvatten som kommer från renat avloppsvatten vara kontroversiellt i dagsläget.
5. Juridiska hinder. Åtgärden kan inte utföras på en viss plats på grund av att nuvarande
lagar, förordningar och redan etablerade domar inte tillåter det.
6. Fysiska förhinder: Somliga åtgärder förutsätter specifika omständigheter. Geografi,
geologi och befintlig infrastruktur kan komma i vägen för åtgärder avseende byggnation.
En enskild brunnsägare kan inte rensa filter eller göra mätningar om brunnens utformning inte medger det.

Figur 35. Sammanfattning av möjliga hinder mot att genomföra åtgärdsförslag.
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8 BEHOV INFÖR KOMMANDE UPPDATERINGAR OCH REVIDERINGAR
I vattenförsörjningsplanen har det inte varit möjligt att genomföra samtliga delar på sådan
detaljnivå som krävs för att till exempel kunna göra bedömningar, prioriteringar och avvägningar mellan olika intressen och nyttjanden. Därför presenteras ett antal så kallade utvecklingsbehov som behövs eller är önskvärda för att uppfylla målen för den utökade regionala
vattenförsörjningsplanen.
1. Uppgifter om vattenuttag
• Data behöver insamlas, göras tillgänglig, vara av rätt format och upplösning
2. Uppgifter om vattenbehov
• Olika sektorers behov behöver mer noggrann kartläggning: Kommunalt, enskilt och övriga intressen
3. Vattendomar
• Vattendomar för t.ex. bevattning behöver indelas i sektor den avser, såsom jordbruk eller träindustri
4. Vattenförekomster
• Detaljstudier av respektive förekomst kan göras
5. Selektionsmatris i planen
• Matrisen för att vikta förekomster och intressen utvecklas vidare.
6. Definera bristområden
• Områden med störst behov av en tryggad framtida vattenförsörjning behöver definieras och ingå som
tematiska tillägg i översiktsplaner
7. Planens omfattning
• Den regionala vattenförsörjningsplanen är avsedd att fyllas på alltefter ny data och kunskap blir
tillgänglig

Figur 36. Sammanfattning av utvecklingsbehov i vattenförsörjningsplanen.

Följande utvecklingsområden bedöms utgöra en lämplig fortsättning inom arbetet med vattenförsörjningsplanen:

8.1 Uppgifter om vattenuttag
Uppgifterna om vattenuttag såväl nationellt som i länet lagras på flera plattformar och av
varierande kvalitet47. Dessutom är inte uppgifter alltid sökbara, eller så saknas till exempel
uttagsmängd eller uttagets geografiska plats. Tillståndsgivna uttag kan skilja sig stort från
faktiska uttag. Uppgifter kan inhämtas genom tillsyn av vattenverksamhet, något som generellt bedrivs i låg omfattning och är huvudsakligen händelsestyrt. Det finns också risk att
okända och/eller olovliga vattenuttag inte inbegrips. Uppgifter om faktiska uttag behöver
inhämtas och tillgängliggöras i rätt format och upplösning så att mer tillförlitliga och specifika
planer kan göras för länets vattenförsörjning.
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8.2 Definiera vattenbehoven
Förbättringar i kartläggning av olika sektorers behov (kommunala/allmänna, hushåll och övriga intressen), behövs för att beräkningar för framtida vattenbehov ska kunna utföras och
bli mer tillförlitliga.

8.2.1 Kommunalt (allmänt) behov:
•

Det förekommer att mätningar eller sammanställningar inte utförs i sådan form eller detaljupplösning som behövs för att nyttjas i vidare sammanhang. Till exempel
uttagsvolymer som redovisas enbart på årsbasis varvid säsongsvariationer inte blir
synliga.

•

Det förekommer oklarheter eller fel i mätning, avläsning och summering både av
tekniskt och mänskligt slag.

•

Odebiterat vatten kan omfatta flera komponenter såsom läckage, användning av
spolvatten och vatten till offentliga byggnader. Det är då oklart hur mycket av producerat dricksvatten som kommer till användning och var.

•

En vattenvolym kan tas från en förekomst i en kommun (alternativt vara delad mellan olika huvudaktörer), gå igenom dricksvattenprocess i en annan och förbrukas i
en tredje. Det kan vara komplicerat att skilja på kommunernas uttag och vattenanvändning vid administrativa gränsöverföringar. Vid sammanställningar finns risk för
dubbelregistrering eller att nödvändiga data uteblir.

•

Eftersom hög andel av kommunalt dricksvatten går till annan användning än hushåll är fördelningen av det kommunala dricksvattnet en viktig del i att kartlägga länets totala vattenbehov.

8.2.2 Hushållens vattenbehov
•

För närvarande använder planen flera schabloner eller antagna värden på råvattenbehov och vattenanvändning per person. Schablonerna baseras på nationella data
och övriga antagna värden är hämtade från kommunernas redovisning. Det är inte
klarlagt med riktade data vilken andel kommunalt vatten som går till hushåll eller
antalet individer som de facto berörs.

•

Befolkningsutveckling har gjorts efter SCB:s framskrivningar. Befolkningsprognoser kan med fördel utgå från kommunala översiktsplaner och lokala/regionala utvecklingsstrategier för att öka precisionen.

8.2.3 Övriga intressens vattenanvändning
Industri, jordbruk och andra verksamheter behöver noggrannare kartlägga dels sina respektive vattenuttag, men också hur och var vattnet används, såväl idag som i framtiden. Ofta är
uppgifter svårtillgängliga eller saknas för till exempel vattenuttag inom industri eller jordbruksbevattning. Uppgifter om varifrån varje aktör får sitt vatten, hur det används, om det
återanvänds samt var och till vilken recipient det släpps, är nödvändiga för att kunna göra väl
underbyggda vattenförsörjningsplaner och vattenbalansberäkningar. Det är också
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nödvändiga uppgifter för att kunna ta välavvägda beslut om fördelning av vattenresurser i en
bristsituation.

8.3 Vattendomar
Det behövs en ny studie över länets vattendomar där de delas in efter vilken verksamhetssektor de används för. Till exempel behöver bevattning av gröda skiljas från övrig bevattning,
såsom bevattning av virke, för att se vilken bevattning som hör till jordbruket. En indelning
med analys av uttags- och eventuell utsläppspunkt gör det också möjligt att beskriva hur stor
andel av vattentillgången i ett avrinningsområde som är reserverad för respektive sektor.

8.4 Vattenförekomster
Det har inte funnits utrymme i arbetet att individuellt granska alla föreslagna vattenförekomster. I vattenförsörjningsplanen används en form av sållningsmetod från flera datavärdars register (till exempel VISS, SMHI, SGU). Utvecklingsbehovet kan handla om hur aktuell använd data är, dess tillgänglighet, uppbyggnad och fördelning i tid och rum. Det har också
visat sig att uppgifter för samma vattenförekomst ibland skiljer sig åt i olika register. En
genomgång över föreslagna vattenförekomster bör göras för exempelvis:
•

Vilken information som finns hos lokala eller nationella myndigheter på den specifika
förekomsten?

•

Uppdatera hydrologiska data, främst via nationella myndigheter (SMHI) eller annan
mätdata där precisionen är högre. Innan vattenförsörjningsplanen presenteras kommer klimatmodelleringen gå in i en ny referensperiod och reviderat underlag kommer
så småningom bli tillgängligt.

•

Det finns skillnader mellan olika underlag i till exempel redovisning av grundvattenförekomsters uttagskapacitet. Det kan bero på att siffrorna insamlats från undersökningar med olika detaljupplösning. Databaserna behöver antingen enas eller jämföras
manuellt efter datum, metod och relevans för respektive siffra.

•

Framräkning av medellågvattenföringen (MLQ) i vattenförsörjningsplanen baseras
på skillnad i tillrinning per delavrinningsområde (%) och med antagandet att den
procentuella skillnaden är minsta förändring i MLQ som kan antas vid givet årtal.
Tillförlitligare underlag över framtida volymer/flöden under framför allt kritiska perioder är angeläget.

•

Att använda sig av MLQ har sina begränsningar då det är en relativ siffra. På grund
av klimatförändringar beräknas medellågvattenföringen bli allt lägre under sommarperioder. MLQ kan ligga långt under vad naturvärdena behöver i framtiden eller
rentav innebära en helt torr flodfåra. I sådana omständigheter blir uttagsbegränsningar i relation till MLQ ganska verkningslöst. Ett miljöanpassat flöde35 däremot
innebär det flöde som minst behövs för att minimera negativa effekter på det akvatiska ekosystemet. Miljöanpassade flöden finns inte framtagna idag men hade varit
till nytta vid intressesammanvägning och tillståndsansökningar.
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8.5 Matris för utpekande av viktiga vattenförekomster
Matrisen som använts för att värdera vattenförekomsterna i länet är ett verktyg framtaget
specifikt inför denna vattenförsörjningsplan i syfte att värdera vattenförekomsters olika egenskaper och relatera nyttjandegrad mellan olika intressen.
Matrisen behöver vidareutvecklas då:
•
•

•

Det i dagsläget saknas tillräckligt underlag för parametrar såsom sårbarhet, tillgänglighet, användares relativa behov, brukningsgrad med flera.
Parametrar har relaterats genom olika viktade kvantifieringar (poängsättning).
Poängsättning behöver utvärderas efterhand. Erfarenheter och återkoppling behövs för att se var matrisen kan förbättras för att bättre återge vattenförekomsternas sammantagna värde.
Framtidsprognosen för flera parametrar är en bedömning byggd på statusklassning, risker, klimatdata, handläggares sakkunskap med mera. Dessa är föremål
för förändring och behöver ses över regelbundet samt revideras vid behov.

8.6 Geografiska vattenbristområden
En mer detaljerad karta över risk för vattenbrist är önskvärt för den regionala vattenförsörjningsplanen. Riskkartan kan lämpligen vara uppdelad i vilken typ av vattenbrist det gäller.
För att genomföra detta krävs underlag som saknas idag gällande vattenuttag, vattenanvändning, vattentillgång relativt befolkningsmängd och samhällets tillväxt, detaljerade uppgifter
om vattenflöden och magasinsvolymer med mera.

8.7 Planens omfattning
Den regionala vattenförsörjningsplanen har en bred omfattning och denna första version är
avsedd att vara ett ramverk till vilken fördjupningsprojekt och nationella studier ska lägga
nya data, kunskap, och beräkningar. Planen är tänkt att vid kommande revideringar utökas
med fler kapitel och avsnitt exempelvis:
•

Beskriva nettotillgången av vatten i länets olika avrinningsområden jämfört med behoven idag, 2050 och 2100. Om länets alla behov uppfylls, finns det vatten nog för
användarna nedströms i avrinningsområdet?

•

Precisera påverkanskällor på förekomster

•

Administration av viktiga vattenförekomster delade med andra län
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Bilaga 1: Utvalda vattenförekomster samt intressen noterade i anknytning.
Kategori
* Gällande kulturhistoria är underlaget (kulturaqua) baserat på 100 m radie
1, 2 och 3: Totalt unika förekomster
** Det antas att brunnar avsedda för hushåll (SGU brunnsdataarkiv) används för dricksvatten

Sjöar

Vattendrag

Grundvatten

Intressen (radie 150 m)
MS_CD
WA11665077
WA11903100
WA11983494
WA13057091
WA13085166
WA15037547
WA15074631
WA15523215
WA15658227
WA16061065
WA16275266
WA17412354
WA17795611
WA17933854
WA17966127
WA20530761
WA21321090
WA21900574
WA22604669
WA23128327
WA23521882
WA26390546
WA29456646
WA30844397
WA31763290
WA34400787
WA36488466
WA36889742
WA37309093
WA40242813
WA41982859
WA43014227
WA45711096
WA46910844
WA47310800
WA47495201
WA47624169
WA49841137
WA50390291
WA51074103
WA51698833
WA53280945

Namn
Vättern
Värnen
Försjön
Hillen
Södra Vallsjön
Nässjön
Skärlen
Anebysjön
Västra Lägern
Grumlan
Majsjön
Änghultasjön
Narrveten
Sörsjön
Vidöstern
Hindsen
Sötasasjön
Draven
Klockesjön
Flaten
Fredriksdalasjön
Rusken
Bolmen
Gisshultasjön
Flögen
Vensjön
Södra Vixen
Ralången
Lindåsasjön
Ören
Fjärasjö
Bordsjön
Stråken
Lilla Nätaren
Landsjön
Noen
Fagerhultasjön
Allgunnen
Övingen
Vrången
Algustorpasjön
Vänstern

Jordbruk
ü
ü
ü
ü

Miljöf.verksamhet
Kultur*
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü
ü

Natur/fiske Dricksv.**
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Intressen (radie 150 m)
MS_CD
WA11801841
WA12737498
WA12870597
WA12914155
WA15372984
WA15474419
WA15956883
WA16520417
WA18757897
WA20663680
WA22305783
WA22386260
WA22498183
WA22570643
WA23272666
WA24008434
WA24180951
WA26103547
WA28111855
WA28257720
WA28779638
WA29855054
WA30138185
WA30582835
WA31407888
WA32522618
WA33226150
WA33304329
WA35318074
WA35756690
WA36704511
WA37177187
WA37871976
WA38586638
WA38754465
WA39911545
WA40015043
WA41607112
WA42160785
WA43782977
WA44293011
WA44510779

Namn
Jordbruk
Bäck från Bredsjön och Sydvattnet
Helgaboån
ü
Nissans källflöde
ü
Rödån
ü
Stensjöån
ü
Närmrebäck
ü
Storån: Lillån vid Forsheda - Lillån vid Herrestad
ü
Storån: Bolmen - Havridaån
ü
Lillån vid Huskvarna
ü
Stuverydsbäcken
ü
Skämningsforsån
ü
Solgenån: Solgen - Havravikssjön
ü
Lillån vid Bankeryd
ü
Storån: Havridaån - Lillån, Forsheda
ü
Nömmenån
ü
Svartån: Laxberg
ü
Solgenån
ü
Rallån
ü
Moa Sågbäck
ü
Lagan: Lillån - Stödstorpaån
ü
Grissleån/ Sågån
ü
Lagan : Vidöstern - Härån
ü
Emån: Sällevadsån - Pauliströmsån
ü
Skärveteån: Narrveten - Saljen
ü
Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken
ü
Härån: Lagan - Lillån
ü
Lillån vid Råslätt
ü
Hökesån
ü
Svartån: Anebysjön - Flisbysjön
ü
Emån: Tjurken - Kroppån
ü
Vrigstadsån: Långö-Klinthultadammen - Bodaån
ü
Fuseån: Havraviksjön-Bodasjökanal
ü
Allmänningsån: Havravikssjön - Långanäsasjön
ü
Nissan: Algustorpasjön - Norra Gussjö
ü
Tidan: Stråken - Nässjön
ü
Lufsebäcken
ü
Röttleån
ü
Svartån: Sommen - Säbysjön
ü
Sällevadsån: Vensjön - Flen
Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön ü
Svedån
ü
Svartån (vid Boxholm)

Miljöf.verksamhet
Kultur*

ü

ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

Natur
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Övriga sjöar
Intressen (radie 150 m)

Dricksv.
ü

ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

MS_CD
WA11991975
WA12578440
WA14933353
WA15027402
WA15814338
WA16043993
WA17150520
WA17339535
WA18358522
WA20042765
WA24520031
WA26170318
WA26502178
WA27509467
WA28959210
WA29645950
WA30138412
WA30557330
WA31425022
WA33664867
WA35786924
WA37489712
WA37752355
WA40109467
WA40499975
WA42579213
WA42781704
WA51827211
WA54367168
WA54540148
WA57411956
WA69106328
WA77325592
WA82588098
WA85000266
WA86872761
WA87827660
WA88135799
WA88271223
WA93059469
WA94898787
WA95633813

Namn
Äng
Barnarp
Hamnaryd-Holmagölen
Soåsen runtom Eksjö
Ravelsryd
Grimstorp
Hulugård-Risamossen
Alabo-Mulseryd
Mo
Hökensås
Sandsjön-Uppsjön
Stensjön
Vaggeryd-Taberg
Movänta-Föråsen
Soåsen, Eksjö V
Fjärdingäng
Magasin norr om Silverån
Aneby-Knutstorp
Bottnaryd
Torrsjö
Karstorp
Bergaåsen, Trotteslöv
Klintamossen
Bolmen-Flymossen
Repperda-Ädelfors
Sandsjö-Rödja
Sandvik-Seglarvik
Mariannelundsåsen
Glipe
Gislaved-Alabo
Berg
Bruzaholm
Råstorp
Sandhem-Hömb söder
Gölåsen
Hallhult-Äsperyd
Norrahammar-Taberg
Värnamo-Ekeryd
Öster om Rosjön
Norr om Brunseryd
Silverdalen
Bottnaryd-Tunarp

Jordbruk
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

910

Miljöf.verksamhet
Kultur*
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü

ü

Natur

ü

Övriga vattendrag

Intressen (radie 150 m)
Dricksv.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

VattenID
WA14461717
WA14991768
WA18965411
WA45815417
WA53120502
WA92311208

Namn
Bäckafallasjön
Slättebergsgölen
Åsjön (norra)
Borgasjön
Skärsjön
Norrasjön

Jordbruk
ü

ü
ü

Miljöf.verksamhet
Kultur*

ü

Natur
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Intressen (radie 150 m)
Dricksv.
ü
ü
ü
ü
ü
ü

VattenID
WA52563053
WA51140783
WA12913253
WA52548189
WA55886253

Namn
Jordbruk Miljöf.verksamhet
Kultur*
Emån
ü
Bodanäsån
ü
[Namnlös]
ü
[namnlös], vattendrag från Slättebergsgölenütill Storesjön
Emån (norra inflödet till Storesjön)

Natur
ü
ü
ü
ü
ü

Dricksv.
ü
ü
ü
ü
ü

WA54927417
WA56026254
WA56223977
WA57441416
WA57714381
WA59671293
WA62332697
WA63244766
WA63698956
WA64342324
WA65733751
WA66283475
WA68009474
WA72189945
WA72863018
WA73408410
WA74499198
WA74608695
WA75045253
WA75950077
WA77935742
WA78190394
WA80732030
WA83907305
WA83932034
WA85883179
WA90114553
WA90331926
WA90651882
WA91421945
WA92146599
WA92988840
WA93739030
WA95263554
WA95457078
WA95688988
WA96726650
WA98845090
WA98912853
WA98997999
WA99362284

Skedesjön
Södra Gussjö
Furen
Stora Bellen
Solgen
Lången
Stora Nätaren
Norra Gussjö
Tjurken
Storsjön
Bunn
Örken
Sommen
Munksjön
Norra Vallsjön
Bodanäsasjön
Ylen
Bussbroflogen
Vikaresjön
Assjön
Ryssbysjön
Spexhultasjön
Brängen
Nömmen
Norra Vixen
Rymmen
Vallsjön
Mossjön
Kävsjön
Sommen
Fegen
Saljen
Säbysjön
Uppsjön
Bodasjön
Flåren
Lyen
Storesjön
Kansjön
Försjön
Mycklaflon

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

WA45569621
WA45704566
WA49568165
WA51960781
WA52413571
WA53438416
WA53907135
WA54951263
WA56733533
WA58054554
WA58406514
WA58713534
WA59031467
WA59373091
WA59642544
WA60061131
WA61343911
WA61963298
WA62035797
WA62344842
WA63781007
WA64453659
WA65438481
WA67527575
WA68014927
WA68324328
WA69345719
WA69745500
WA70110133
WA70325393
WA70634949
WA72263164
WA73820155
WA74014389
WA74576760
WA75949348
WA77703586
WA78108823
WA78784216
WA79409146
WA79424619
WA79439114
WA79980855
WA80019396
WA80261451
WA82559508
WA82753856
WA82944339
WA82977903
WA83185684

Sällevadsån: Emån - Vensjön
Silverån: Brusaån - källan
ü
EMÅN: Stensjöbäcken - Sällevadsån
ü
Storån: Lillån vid Herrestad - Lillån från Hästhultasjön
ü
Emån: Kroppån-Lillån
ü
Anderstorpaån: Nissan - Älgeå
ü
Solgenån: Emån-Solgen
ü
Nissan: Norra Gussjön - Svanån
ü
Krikån
ü
Degerå
ü
Nissan: Lillån - Anderstorpaån
ü
Vämmesån: Ljungaån - Hjorsetån
ü
Huskvarnaån: Ylen - Stora Nätaren
ü
Vrigstadsån: Rusken - Långö-Klinthultsdammen
Tidan: Havrabäcken - Stråken
ü
Nissan: Anderstorpaån - Södra Gussjö
ü
Solgenån
ü
Gagnån
ü
Bodanäsån
ü
Tabergsån: Munksjön - Lillån vid Råslätt
ü
Bolstraån
ü
Hornån
ü
Jonsbobäcken
ü
Emån: Lillån-Prinsasjön
ü
Brusaån: Bruksdammen - Stensjön
ü
Gårdvedaån: Virserumssjön - Hjortesjön ü
Nissan: Grissleån - Älgån
ü
Nissan: Svanån - Lillån
ü
Bäckebobäcken
ü
EMÅN: Uppsjön - Storesjön
ü
Emån: Vetlandabäcken - Grumlan
ü
Skärsjöbäcken
ü
Bäck från Lillahemsgöl
Emån: Grumlan-Flögen
ü
Bodanäsån
ü
Radan: Svanån - Stengårdshultasjön
ü
Svanån: Nissan - Radan
ü
Storån: Flaten - Långasjön
ü
Svanån: Radan - Gettrabosjön
ü
Emån: Pauliströmsån - Gnyltån
ü
Domneån
ü
Kallebäcken
ü
Noån
ü
Bullerbäcken
ü
Silverån: Lillån - Brusaån
ü
Gnyltån: Lillån - Fagerhultasjön
ü
Gnyltån: Emån - Lillån
Årån: Furen - Lången
ü
Anderstorpaån: Älgeå - Hären
ü
Emån: Flögen - Tjurken
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

WA97303805 Horveryd-Hjälmseryd
WA98177034 Åsenhöga

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

911

ü
ü

WA83316450
WA83673589
WA83869082
WA84085123
WA84369272
WA84811694
WA85230101
WA85667038
WA85697208
WA85766605
WA86147471
WA86156097
WA87461319
WA87469755
WA87655463
WA88323782
WA89478764
WA89781297
WA90687912
WA91062416
WA92809052
WA93202015
WA93505857
WA94128230
WA94273561
WA94512546
WA96296478
WA96375763
WA97544029
WA97766489
WA98043420
WA99240897
WA99574747
WA99857657

Ruskån: Lagan - Skärsjöbäcken
ü
Linneån: Kroppån - Lillån
ü
Krabbebäcken
ü
Lillån: Kattån - Kyrkebäcken
ü
Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön
ü
Källerydsån
ü
Holmån
ü
Häradssjöbäcken
ü
Västerån
ü
Knipån
ü
Storån: Lillån - Fläsebäcken
ü
Tidan: Nässjön - Brängen
ü
Älgån
ü
Brusaån: Högebro-Bruksdammen
ü
Noån
ü
Valån: Norra Gussjö - Södra Vallsjön
Lillån: Härån - Hindsen
ü
Valån: Södra Vallsjön - Norra Vallsjön
ü
Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen
ü
Nissan: Lillån - Grissleån
ü
Nykyrkebäcken
ü
Lagan: Härån - Lillån
ü
Brusaån: Silverån-Högebro
ü
Nissan: Träppjaån - Lillån
ü
Västerån: Norra Gussjö - Lagmanshagasjön ü
Osån
ü
Årån: Flåren - Furen
ü
Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen
ü
Gårdvedaån: Hjortesjön - Serarpasjön
ü
Bordsjöbäcken: Utlopp NV Kvarntorpet - Bordsjön
ü
Härån: Ruskån - Hokaån
ü
Lillån (Gnyltån)
ü
Toftaån
ü
Fusebäcken

ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

Effektmål

Åtgärdskategori - Typ

Syfte/Precisering

Möjliga åtgärder

Säkra tillgång
och kvalitet

Skydda
befintliga
resurser

ü

ü

ü

ü

-

-

-

ü

-

-

ü

ü

-

-

ü

-

ü

-

-

ü

ü

ü

-

ü

-

ü

ü

-

ü

ü

-

Fysiska - Överledning/
sammankoppling

Fysiska - Cirkuläritet

Fysiska - Mätning/datafångst

Fysiska - Anpassning

Nat/reg
myndighet

-

-

-

Hushåll

Miljömål

Klimatanpassning

Vattenförvaltning

Finns i
åtgärdsprogam

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

-

ü

-

-

Ja

Delvis

Ja

Ja

-

ü

-

ü

-

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

-

-

-

ü

ü

-

Delvis

Delvis

Ja

Ja

ü

-

-

ü

ü

ü

-

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

-

ü

-

ü

ü

-

Delvis

Nej

Ja

Ja

-

ü

-

ü

-

-

ü

ü

-

Nej

Delvis

Nej

Delvis

ü

-

-

-

ü

-

-

ü

ü

ü

Nej

Delvis

Nej

Delvis

ü

-

-

-

-

-

ü

-

ü

-

-

Delvis

Ja

Delvis

Ja

10. Minska läckor/dropp/rinnande kranar

ü

-

-

-

-

ü

-

-

ü

ü

ü

Ja

Delvis

Nej

Ja

11. Inom kommunens/VA-huvudmans ledningsnät

-

ü

-

ü

ü

-

-

-

ü

-

-

Nej

Delvis

Nej

Delvis

12. Mellan kommuner

-

ü

-

ü

ü

-

-

ü

ü

-

-

Nej

Nej

Nej

Nej

13. Mellan regioner

-

ü

-

ü

ü

-

-

ü

ü

-

-

Nej

Nej

Nej

Nej

14. Från vattenrika områden till bristområden

-

ü

-

ü

ü

-

-

ü

ü

-

-

Delvis

Nej

Nej

Delvis

ü

ü

-

-

ü

ü

Delvis

Nej

Ja

Delvis

ü

ü

ü

ü

Delvis

Nej

Ja

Delvis

Delvis

Nej

Delvis

Delvis

Nej

Nej

Nej

Nej

ü

Delvis

Delvis

Nej

Delvis

Införa cirkulära system 15. Anpassa/införa teknik för att behandla process- och/ avloppsvatten till den kvalitet som behövs för förnyad
som minskar behovet användning
av nya naturresurser
genom att:
16. Säkerställa fungerande vattenbalans genom att återföra uttagen volym inom uttags-/avrinningsområdet
Installera uppföljning
av mängd och kvalitet 17. Följa upp uttag och producerat vatten till allmänt ledningsnät/distribution
på vattenproduktion,
leverans och
18. Följa upp variationen hos högvolymsanvändare med tillräckligt hög tidsupplösning
användning genom
att:
19. Följa upp kvalitet och vattennivå i brunnar hos hushåll med egen vattenförsörjning

ü
ü
ü

-

-

ü
-

ü

Fortlöpande

VAVerksamverksamhet/ hetsutövare/I
Kommun
ndustri

ü

Säkerställa robust
infrastruktur genom 8. Utveckla och kontrollera/underhålla uttagsbrunnar/egen brunn
att:
9. Öka takten på förnyelse av ledningsnät/minskat läckage

Anpassa
vattenförsörjningsbehov efter tillgång
genom att:

-

Engång

Regelbundet återkommande

ü

Öka
2. Anlägga våtmarker
avrinningsområdets
3. Reglerad (och minskad) markavvattning
kvarhållande
vattenförmåga genom 4. Anlägga bevattningsdammar nära avsett behovsområde
att:
5. Skapa buffertområden och svämplan för skydda samhällsviktig verksamhet och miljöpåverkan

Säkra upp
vattenförsörjning
genom överledningar
och
sammankopplingar:

Etablera nya
resurser och
infrastruktur

Finns i Åtgärdsprogram

ü

6. Magasinera dag- och dräneringsvatten för att använda som resurs
7. Alternativ vid driftstopp på ordinarie leveranssystem (t ex reservvattenverk, ledningsnät) finns och är
kontrollerade och underhållna

Fysiska - Alternativa system

Aktör

Utveckla/
Förbättra
befintliga
resurser

1. Anpassa och/eller anlägga regleringsmöjligheter i vattenmagasin/sjö efter framtida förhållande (t ex höga/låga
flöden)

Fysiska - Kvarhållning

Periodicitet

-

ü
ü

-

ü
ü
ü
-

-

ü

-

ü

ü

-

-

-

20. Effektivisera bevattningstekniker inom jord-/skogsbruk

ü

-

-

-

-

ü

-

-

-

ü

-

Delvis

Delvis

Ja

Ja

21. Införa tåligare grödor och anpassa odlingsformer inom jord-/skogsbruk

ü

-

-

-

-

-

ü

-

-

ü

-

Nej

Ja

Delvis

Ja

22. Effektivisera industrins vattenanvändning så att total användning minskar

ü

-

-

-

-

ü

-

-

-

ü

-

Delvis

Nej

Ja

Ja

23. Effektivisera industrins vattenanvändning så att kvantitativt förnyelsebehov minskar genom ökad recirkulation

ü

-

-

-

-

-

-

-

Delvis

Nej

Delvis

Delvis

24. Minska den totala vattenförbrukningen hos alla användare

ü

-

-

-

-

-

ü

-

ü

ü

ü

Delvis

Ja

Nej

Ja

25. Installera "snål-användning" på vattenkran/apparat etc.

ü

-

-

-

ü

-

-

-

-

-

ü

Ja

Delvis

Nej

Ja
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ü

ü

-

behov efter tillgång
genom att:

-

26. Nyttja dagvatten för bevattning av t ex "gröna samhällsytor"

Fysiska - Naturvärde

-

Återskapa och
förbättra naturvärden 27. Fria vattenvägar återskapas/finns för återställa naturvärde som skadats pga torka/lågt vatten
genom att:
28. Använda definierade miljöanpassade flöden vid prövning och tillsyn

-

29. Orsaker till vattenbrist och syftet med sparåtgärder genom målgruppsanpassad/riktad information
(informationskampanjer, workshops, föreläsningar etc)

Information - Säkra tillgång

33. Vattenförsörjningsplaner finns och hur de kan används (t ex digitala kartunderlag, storymaps)

Information - Nyttjande

Aktuell information
om tillgång, nyttjande 34. Öppen och uppdaterad tillgång till nuvarande vattenläge och prognoser
och prognoser finns
genom:
35. Att rapporteringssystem finns för att löpande uppdatera verksamheters och hushållens vattenanvändning

Juridiska - Planering/samverkan

Juridiska - Tillstånd

Kunskapshöjning Kompetensutveckling

ü

-

ü

-

-

-

-

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

-

-

-

-

-

-

ü

ü

-

-

-

-

ü

ü

ü

ü

-

-

-

ü

-

ü

ü

-

-

-

-

ü

-

ü

-

-

ü

-

-

-

-

ü
ü

ü

-

ü

-

-

ü
ü

ü
ü

-

ü

ü

-

-

Ja

Ja

Delvis

Ja

Ja

Delvis

Ja

Ja

Nej

Nej

Delvis

Delvis

Ja

Nej

Nej

Ja

Delvis

Ja

Nej

Ja

Delvis

Ja

Nej

Ja

Delvis

Nej

Nej

Delvis

Delvis

Nej

Nej

Delvis

Delvis

Nej

Nej

Delvis

-

-

-

-

ü

-

-

ü

ü

-

-

ü

ü

ü

-

-

-

ü

ü

-

-

ü

ü

-

-

ü

ü

ü

ü

Nej

Nej

Nej

Nej

-

-

ü

ü

-

-

-

-

ü

ü

ü

-

-

Delvis

Nej

Ja

Ja

ü

ü

-

-

-

-

ü

ü

-

-

-

Nej

Nej

Delvis

Delvis

ü

-

ü

-

-

ü

-

ü

-

-

-

Delvis

Nej

Nej

Delvis

39. Åtgärder för att minska vattenanvändning vid miljöprövning/tillsyn prioriteras

ü

-

-

-

-

ü

-

ü

ü

ü

-

Delvis

Nej

Delvis

Delvis

40. Anpassa vattendomar till vattenbalans i förändrat klimat

-

ü

-

-

ü

-

-

ü

ü

ü

-

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

41. Vattendomar (oavsett syfte) tar hänsyn till dricksvattenförsörjning vid bristsituation

ü

-

-

-

ü

-

-

ü

ü

ü

-

Nej

Delvis

Delvis

Delvis

ü

ü

ü

ü

-

ü

-

ü

-

-

-

Delvis

Nej

Nej

Delvis

ü

ü

-

ü

-

-

ü

ü

ü

ü

-

Delvis

Ja

Delvis

Ja

44. Vattentaxa stiger med stigande förbrukning (för hushåll och företag)

ü

-

-

-

ü

-

-

ü

-

-

-

Nej

Nej

Delvis

Delvis

45. Avrinningsområdesvis samverka mellan myndigheter och företag kring reglering och vattendomar

-

ü

-

-

-

-

ü

ü

ü

-

-

Nej

Nej

Ja

Ja

46. Vattendomar samordnas utifrån avrinningsområden/ vattenförekomster

ü

-

-

-

ü

-

-

ü

ü

ü

-

Nej

Delvis

Delvis

Delvis

47. Vattendomar finns på kommunala råvattenuttag

ü

-

ü

-

-

ü

-

ü

ü

-

-

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

-

-

ü

-

ü

-

-

ü

ü

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

ü

-

-

ü

-

-

ü

ü

ü

ü

ü

Delvis

Nej

Delvis

Delvis

50. I definierade bristområden är tillståndsplikt obligatoriskt även för mindre uttag

ü

-

-

ü

-

-

ü

ü

-

-

-

Nej

Nej

Delvis

Delvis

51. Möjligheten till vattenavstängning vid bevattningsförbud nyttjas (§43 i LAV)

ü

-

-

-

-

ü

-

ü

-

-

-

Delvis

Nej

Nej

Delvis

52. Ny- och vidareutbilda tjänstepersonal

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Nej

Delvis

Nej

Delvis

ü

ü

ü

ü

Delvis

Nej

Delvis

Delvis

36. Det bedrivs aktiv tillsyn av vattenuttag
Juridiska - Tillsyn

ü

-

-

ü

Tillgångar kan nyttjas
längre/effektivare 30. Hur kvalitet och kvantitet provtas och rapporteras för egen brunn
genom att
31. Hur kvalitet och kvantitet kan förbättas för enskild vattenförsörjning
tillgängliggöra
information om:
32. Hur vattenförsörjningarbete och långsiktigt hållbart nyttjande av vattentillgångar genomförs

-

Tillsyn, uppföljning och
37. Det finns utsedd myndighet med mandat att fördela vatten vid bristtillgång
rapporteringskrav
utövas så att:
38. Möjlighet för påföljd (inkl. avstängning) finns vid överträdelse eller avsaknad av tillstånd mm

Långsiktigt tryggad
42. Tydligt ansvar om vattentillgång finns i lagstiftning och plansammanhang
vattenförsörjning nås
genom att:
43. Exploatering och samhällsplanering utgår utifrån områdets vattentillgång

Tillstånd, vattendomar
48. Aktuella och uppdaterade vattenskyddsområden finns på alla råvattentäkter/anläggningar
och skyddsområden är
utformade så att:
49. Tillstånd för uttag och markavvattning tidsbegränsas

Öka teknisk kunskap 53. Kontinuerligt införa ny teknik (BAT)
för att säkra
leveransförmågan
genom att:
929

-

ü

-

ü
-

ü

-

-

Kunskapshöjning Kompetensutveckling

Kunskapshöjning Datauppbyggnad

Organisatoriska Samverkansforum

Organisatoriska - Infrastruktur

Styrmedel - Behov/användning

Styrmedel - Ekonomi

Öka teknisk kunskap
för att säkra
leveransförmågan 54. Aktivt förmedla råd och åtgärder för minska verksamheters och hushållens vattenförbrukning
genom att:
55. Synliggöra hushållets egna vattenförbrukning för olika moment (hygien, livsmedel, bevattning mm)

ü
ü

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ü

ü

ü

-

-

-

ü
ü

ü
-

ü
ü

ü
-

ü

Nej

Delvis

Delvis

Delvis

ü

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Delvis

Delvis

Delvis

-

-

-

-

-

Delvis

Nej

Delvis

Delvis

ü

-

-

-

Nej

Nej

Nej

Nej

ü

-

-

-

ü

Ja

Nej

Nej

Ja

-

-

-

-

Delvis

Delvis

Nej

Delvis

-

-

-

ü

-

-

Ja

Delvis

Nej

Ja

-

ü

-

ü

ü

ü

ü

Ja

Nej

Delvis

Ja

-

-

ü

-

ü

-

-

-

Delvis

Nej

Delvis

Delvis

-

-

-

-

-

-

-

Nej

Delvis

Nej

Delvis

-

-

-

-

ü

ü

ü

-

-

Ja

Nej

Delvis

Ja

-

-

-

-

ü

ü

ü

ü

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

ü

ü

ü

-

-

ü

ü

-

-

-

Ja

Nej

Delvis

Ja

ü

ü

ü

-

-

ü

ü

ü

Ja

Ja

Delvis

Ja

-

-

ü

ü

ü

ü

Delvis

Delvis

Nej

Delvis

70. Att säkerställa långsiktiga inriktnings- och åtgärdsbehov mellan huvudmän och beslutsfattare

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Nej

Nej

Nej

Nej

71. Form(er) finns för ökad sammankoppling av vattenledningsnät för (delar av) länet

-

ü

-

ü

ü

-

-

ü

Nej

Nej

Nej

Nej

72. Investeringar/projekt genomförs mellan kommuner/ regioner för långsiktigt trygga vattenresurser

ü

ü

ü

ü

ü

-

-

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

73. Besluta om regionala/avrinningsområdesvisa bevattningsförbud
Möjlighet till
styrning/reglering över
74. Införa lokala bevattningsförbud där hög förbrukning förekommer (även enskild vattenförsörjning)
(större) geografiska
områden uppnås
75. Prioriteringsplan finns för intressen/behov vid påfrestande händelser (t ex torka)
genom att:

ü

-

-

-

-

ü

Nej

Nej

Nej

Nej

ü

-

-

-

-

Nej

Nej

Nej

Nej

ü

-

-

-

Nej

Delvis

Delvis

Delvis

76. Öka kostnaden per volym vid ökad förbrukning

ü

ü

-

Nej

Nej

Delvis

Delvis

77. För (mindre) kommuner med begränsade resurser för att kunna genomföra nödvändig åtgärd

ü

ü

ü

Öka tillgång till
hydrologiska
kvalitativa och
kvantitativa data
genom att:

56. I beslut införa åtgärder som ökar effektivare vattenhantering

ü

ü

ü

ü

57. Upprätta avrinningsområdesvisa vattenbalanser inkl. tillförsel/bortförsel/överledning

-

ü

-

-

-

ü

-

ü

58. Påverkan på natur- och kulturvärde vid torka kan beskrivas

ü

ü

ü

-

-

ü

-

59. Mätsystem och tillgång till data av vattennivåer i enskilda brunnar (över större områden)
60. Öka upplösning på tids-/rums-/detaljdata (dygn/period med lågflöde/<MLQ/ekologiskt flöde/ tröskelnivå för
uttag/anslutningsgrad och typ)

ü

-

-

-

-

-

-

-

-

61. Analysera hydrologiska parametrar i nya möjliga förekomster

-

-

-

ü

ü

62. Inventera och vid behov optimera/reducera vattenkonsumerande processer genom styrning/ny teknik

ü

-

-

-

63. Forskning och riktade miljöövervakningsprogram av effekter av torka/låga flöden ökar
64. Utveckla modeller/prognosverktyg för mängden uttagbart vatten vid både normaltillfälle och påfrestande
situationer

ü

ü

ü

-

65. Öka datatillgång om kvalitet och kvantitet i yt-och grundvatten (fler mätstationer)

ü

-

66. Avrinningsområdesvis (lokal) samverkan rörande vattenresursfrågor t ex reglerings-/vattendomsfrågor

ü

ü

67. Ökad samverkan mellan nationella/regionala vattenansvarsmyndigheter

ü

-

ü

Skapa strukturer,
former och forum för: 68. Informationsutbyte mellan vattenproducent och konsument
69. Att säkra personal- och kompetensbehov inom/mellan huvudmän/organisationer genom att t ex upprätta
kommunöverskridande förvaltningar

Säker
vattenförsörjning
uppnås genom att:

78. För kommunöverskridande vattenförsörjningsprojekt
Ekonomiskt stöd för
trygg vattenförsörjning 79. För att garantera/säkerställa budget för långsiktiga investeringsbehov
finns:
80. Genom bidrag för investering i ny teknik, särskilt vid nybyggnation/renovering
81. För att införa ekonomisk sanktion för all vattenbortledning från vattenmagasin, som (kan) ha
vattenförsörjningsändamål

930

ü

ü

-

-

-

-

ü

ü

ü
-

ü

-

-

-

-

ü

-

-

ü

ü

-

-

-

ü

-

-

-

ü

-

ü

ü

-

-

-

ü

-

-

ü

-

-

-

ü

-

-

-

ü

-

-

ü

ü

-

ü

-

ü

-

-

-

Delvis

Ja

Nej

Ja

ü

ü

ü

ü

-

-

ü

ü

-

-

Delvis

Nej

Delvis

Delvis

ü

ü

ü

ü

-

ü

-

ü

ü

-

-

Nej

Nej

Nej

Nej

ü

ü

ü

ü

-

ü

-

ü

-

-

-

Ja

Nej

Delvis

Ja

ü

-

-

-

-

-

ü

ü

-

-

-

Nej

Nej

Delvis

Delvis

ü

-

ü

Styrmedel - Plansammanhang

82. Detalj- och översiktsplaner inkluderar vattenfördröjande/lagrande strukturer i samhället

ü

-

-

ü

-

ü

-

-

ü

-

-

Ja

Ja

Delvis

Ja

83. Regionala och lokala vattenförsörjningsplaner ingår i kommunala översikts- och VA-planer
84. Långsiktigt arbete med (reserv)alternativ av råvattentäkt och infrastruktur för att ersätta största ordinarie uttag
Planläggning styrs så
är möjligt
att:
85. Artikel 7-förekomster (vattendirektivet) revideras vid behov

ü

ü

ü

ü

-

-

ü

ü

ü

-

-

Ja

Delvis

Ja

Ja

-

-

ü

ü

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

-

ü

-

ü

ü

-

-

-

-

ü

-

-

ü

-

ü

-

-

-

Delvis

Nej

Delvis

Delvis

86. Regionala och lokala vattenförsörjningsplaner tas fram och revideras löpande

ü

ü

ü

ü

-

-

ü

ü

ü

-

-

Delvis

Nej

Delvis

Delvis

87. Vattenbalans betonas i plansammanhang genom att nyttja miljöbalkens hänsynsregel

ü

ü

ü

ü

ü

-

-

ü

ü

ü

-

Nej

Nej

Ja

Ja
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Enligt sändlista

Remiss: Regional Vattenförsörjningsplan för
Jönköpings län 2020-2050 (med utblick till år
2100)
BAKGRUND

I Länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat att ta fram en regional vattenförsörjningsplan
för länet. Nu ges möjlighet att ge synpunkter på ett förslag till sådan plan.
Det är en utökad vattenförsörjningsplan som omfattar flera miljömål, inte bara
dricksvatten. Den ska utgöra underlag för planläggning och beslut som kan påverka
vattentillgången i länet i flergenerationsperspektiv. Det är därför viktigt att politiker och
beslutsfattare, plan-, klimat-, miljöhandläggare med flera, så väl som VA-ansvariga,
tar vara på möjligheten att tycka till om och svara på remissen.
Under perioden 19 mars 2021 till och med 31 maj 2021 ges möjlighet för alla som vill att:
•

lämna synpunkter på rapporten med dess utpekade vatten, samt

•

svara på de föreslagna åtgärder som din organisation kan bidra med att genomföra.

Den regionala vattenförsörjningsplanen har identifierat vattenobjekt (sjö, rinnande vatten
samt grundvatten) som för olika värden och intressen bedöms som angelägna att planera
såsom viktiga för länets framtida vattenförsörjning. Avsikten är att planen ska utgöra
underlag för lokala åtgärder som säkerställer utpekade vattenobjekt och införs i andra
planer som bidrar till att säkerställa vattenbehoven i framtiden. Vattenförsörjningsplanen
ersätter en tidigare plan från 2015.
Remissen består av:
1. Rapport: skriven på ett tillgängligt vis utan detaljer (detaljerad version innebär
begränsad spridning pga sekretess)
2. Tre bilagor som innehåller a) specifika vattenförekomster, b) kartor, samt c) möjliga
åtgärder för att uppfylla målen i planen.
3. GIS-filer över utpekade vattenförekomster: Filerna skickas på begäran då de
betraktas som arbetsmaterial med reglerad informationsklass.
HÄR HITTAR DU REMISSEN OCH SÅ HÄR SVARAR DU

Ladda ner remissversion med tillhörande bilagor och svarsmall (excelfil) från
Länsstyrelsens webbplats: (https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/omlansstyrelsen-i-jonkopings-lan/remisser.html) (direktlänk). Här hittar du även det
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | E-post jonkoping@lansstyrelsen.se | Webb www.lansstyrelsen.se/jonkoping
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webbformulär som du sedan digitalt kan fylla i dina remissvar i. Man kan även svara med
hjälp av svarsmallen (excelfil) via mail.
Det finns möjlighet att få GIS-skikt med utvalda vattenförekomster tillsända er digitalt – se
kontaktuppgifter i detta brev.
1. Svara gärna i kapitelvis ordning. Använd gärna nedanstående frågor som
stöd.
A. Kapitel 2: Inledning
Är målen för vattenförsörjningsplanen nåbara inom uppsatt tid? Borde något mål
tidigareläggas?
B. Kapitel 3: Länets förutsättningar
Behövs ytterligare utläggning eller avsnitt för att ge en oerfaren läsare basförståelse för
vattenförutsättningarna i länet?
C. Kapitel 4: Vattenbehov och användning
Det är många siffror, andelar och procent i kapitlet. Är det rätt detaljnivå för
målgruppen? För mycket/för lite information?
D. Kapitel 5. Regionalt viktiga vattenresurser
Rapporten visar på sammanfallande intressen men inte på prioriteringar. Är det viktigt
med prioriteringar?
E. Kapitel 6: Bedömning av hot och risker
Finns det något som inte är relevant? Eller ytterligare hot och risker?
F. Kapitel 7. Möjliga åtgärder för säkra vattenförsörjningen:
De åtgärder som föreslås - är de realistiska? Har de avsedd effekt?
G. Kapitel 8. Behov inför kommande uppdatering och revidering
Är förslagen relevanta? Något som är mer angeläget? Saknas något?
2. Ange dina övriga synpunkter på rapporten i sin helhet, både generella och
detaljerade. Exempelvis:
• Är rapporten begriplig (språk, upplägg, detaljeringsgrad) och tillräckligt
underbyggd för de föreslagna objekten? Notera att detta är en övergripande
version som ska kunna delas fritt och inte ska innehålla känslig information.
Sådana tillägg som kan betraktas som känsliga är planerade i en detaljerad
version med begränsad spridning.
• Hur lätt/svårläst är rapporten? Är visuella element (figurer mm) läsvänliga
vad gäller färg, storlek, skärpa etc.
• Är avsaknad av underlag om vissa vattenbehov (kunskapsbrist) avgörande?
• Detta är en utökad plan som ska bidra till vattenförsörjning i stort, inte
enbart dricksvatten. Är detta angreppsätt för vattenförsörjning rimligt eller
övermäktigt?
• Ser ni nytta med underlaget i planen? Vad är mest användbart? Generella
tankar? Åtgärder? GIS-skikt?
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Svar önskas senast den 31 maj 2021 i det digitala svarsformuläret eller med e-post till
Länsstyrelsen: jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 536-10306-2019.
(https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/om-lansstyrelsen-i-jonkopingslan/remisser.html) (direktlänk).
Remissinstanser är välkomna att kontakta Länsstyrelsen med frågor under remisstiden och
att diskutera förslag till urvalet av vatten och åtgärder.
Kontaktperson är:
Nina Jonsson, 010-22 36 251 Nina.f.jonsson@lansstyrelsen.se

Per Hallerstig
Chef Naturavdelningen
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Sändlista
Samtliga kommuner i länet
Angränsande länsstyrelser
Angränsade kommuner
Branschorganisationer (LRF, Skogsindustrierna, Svenskt Vatten)
Föreningar, förbund och organisationer (Naturskyddsföreningen Jönköping,
Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Civilförsvaret,
Hushållningssällskapet)
Myndigheter (Boverket, Försvarsinspektören för hälsa och miljö,
Försvarsmakten, HaV, Jordbruksverket, Livsmedelsverket,
Naturvårdsverket, MSB, SGU, Skogsstyrelsen, SMHI, Statens
veterinärmedicinska anstalt, Södra Östersjöns vattendistrikt, Trafikverket,
Västerhavets vattendistrikt)
Region Jönköping
Regionala företagarorganisationer (Företagarna Jönköpings län,
Handelskammaren Jönköpings län, Nuvab, Svenskt näringsliv Jönköpings
län)
Räddningstjänsten
Vattenråd i Jönköpings län
VA- och energibolag i länet
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